RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL
DE MALLORCA DE DIA 8 DE NOVEMBRE DE 2017

PRESIDÈNCIA
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (25-10-2017).
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA
PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL INSULAR
DE MALLORCA RELATIVA A L’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA, EN CONCEPTE D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS, LÍNIA
3, EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES
A ASSOCIACIONS I ENTITATS DE PERSONES MAJORS PEL
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL,
ANY 2017. ASSOCIACIÓ MAJORS CENTRE CÍVIC COLÒNIA DE SANT
JORDI.
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana
i Presidència:
Antecedents
1. Dia 7 de setembre de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar,
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a
associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de
promoció sociocultural, any 2017 (BOIB núm. 127 de 6 d’octubre de 2016).
2. Dia 13 d’octubre de 2016, Associació Majors Centre Cívic Colònia De Sant Jordi va
sol·licitar una subvenció econòmica per import de 5400,00 € per al projecte activitats
socioculturals 2017.
3. Dia 22 de març de 2017, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar,
entre d’altres, concedir a l’Associació Majors Centre Cívic Colònia de Sant Jordi la
subvenció sol·licitada, per import de 5.400,00 euros en concepte d’activitats
socioculturals, línia 3, (BOIB núm. 37 de 28 de març de 2017).
4. Dia 14 de juliol de 2017, Associació Majors Centre Cívic Colònia De Sant Jordi, amb
CIF G57605750, va presentar documentació justificativa de despeses, efectuades en
càrrec a la subvenció concedida, per un import total de 5.448,00 € en concepte
d’activitats socioculturals (línia 3).
La senyora Catalina Vidal Vidal, en representació de l’Associació Majors Centre Cívic
Colònia de Sant Jordi, va posar de manifest, mitjançant escrit de dia 13 de juliol de
2017 adjunt a la documentació justificativa de la subvenció, que s’han produït canvis en
el projecte inicial relatiu a les activitats socioculturals.
5. Dia 23 d’octubre de 2017, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre
informe proposta relatiu a l’acceptació de la justificació presentada.
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Fonaments
1. L’article 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la base 14 de les bases
reguladores de la convocatòria estableixen la possibilitat que l’entitat beneficiària
introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no n’alterin els
objectius ni els aspectes essencials.
En el cas que la modificació es presenti en el moment de la justificació, havent-se omès
el tràmit d’autorització prèvia per a la seva aprovació, l’òrgan concedent, abans de
reconèixer l’obligació, haurà d’acceptar la justificació presentada, sempre que
l’acceptació no suposi danyar drets de tercers.
2. La base 1.1 de les bases reguladores de la convocatòria estableix que l’objecte de la
convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions
destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar
(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors.
3. La base 2 de les bases reguladores de la convocatòria estableix que la finalitat de la
convocatòria es “contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de
projectes que tinguin com eix principal
- millorar la qualitat de vida i potenciar la capacitat creativa de les persones majors.
- fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la
inactivitat i l’autonomia personal.
- afavorir la integració i la participació social.
- proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives.
- foment de l’associacionisme i participació social en l’àmbit comunitari.
- permetre que les associacions tinguin un local en condicions adequat a les seves
dimensions i necessitats, on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els
programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones majors.”
4. Quant a l’òrgan competent, s’ha de fer esment que, d’acord amb l’article 28 del
Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca i l’article 86 del Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, és el Consell Executiu
Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de
Participació Ciutadana i Presidència, proposa al Consell Executiu del Consell de
Mallorca que adopti el següent acord:
1. Acceptar la justificació presentada en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), en
el marc de la convocatòria de subvencions destinades a associacions i entitats de
persones majors per el desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any
2017, per l’Associació Majors Centre Cívic Colònia de Sant Jordi, el dia 14 de juliol de
2017, registre general d’entrada núm. 22061, ja que les alteracions posades de manifest
en la justificació del projecte subvencionat, en relació a les activitats socioculturals
(canvi de destí d’excursions previstes i allargament activitat ball), no impliquen, d’acord
amb la literalitat de les bases reguladores de la convocatòria, alteració de la naturalesa i
finalitat de la subvenció, i no es produeix dany en drets de tercers. Les despeses
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previstes en el projecte inicial i les previstes en la seva modificació corresponen a
despeses d’activitats socioculturals amb objectius generals comuns els quals es poden
englobar en millorar la qualitat de vida de les persones majors.
2. Notificar aquest acord a l’Associació Majors Centre Cívic Colònia de Sant Jordi.
Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs
d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta
notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o
davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan
competent per resoldre’l.
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la
notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada.
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Palma que correspongui, sense limitació de temps.
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL
INSULAR DE MALLORCA RELATIVA A L’ACCEPTACIÓ DE LA
JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA,
EN
CONCEPTE
D’ACTIVITATS
SOCIOCULTURALS, LÍNIA 3, EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE
SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I ENTITATS DE
PERSONES MAJORS PEL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE
PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2017. ASSOCIACIÓ PERSONES
MAJORS DE BÚGER.
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana
i Presidència:
Antecedents
1. Dia 7 de setembre de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar,
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a
associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de
promoció sociocultural, any 2017 (BOIB núm. 127 de 6 d’octubre de 2016).
2. Dia 28 d’octubre de 2016, l’Associació Persones Majors de Búger va sol·licitar una
subvenció econòmica per import de 3300 € per al projecte activitats socioculturals 2017.
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3. Dia 22 de març de 2017, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar,
entre d’altres, concedir a l’Associació Persones Majors de Búger la subvenció
sol·licitada, per import de 3.300,00 euros en concepte d’activitats socioculturals, línia 3,
(BOIB núm. 37 de 28 de març de 2017).
4. Dia 20 de juliol de 2017, l’Associació Persones Majors de Búger, amb CIF G07289697, va presentar documentació justificativa de despeses, efectuades en càrrec a la
subvenció concedida, per un import total de 2.777,00 € en concepte d’activitats
socioculturals (línia 3)
El senyor Miquel Perelló Amengual, en representació de l’Associació Persones Majors
de Búger, va posar de manifest, mitjançant escrit de dia 4 de juliol de 2017 adjunt a la
documentació justificativa de la subvenció, que s’han produït canvis en el projecte
inicial relatiu a les activitats socioculturals.
5. Dia 23 d’octubre de 2017, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre
informe proposta relatiu a l’acceptació de la justificació presentada.
Fonaments
1. L’article 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la base 14 de les bases
reguladores de la convocatòria estableixen la possibilitat que l’entitat beneficiària
introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no n’alterin els
objectius ni els aspectes essencials.
En el cas que la modificació es presenti en el moment de la justificació, havent-se omès
el tràmit d’autorització prèvia per a la seva aprovació, l’òrgan concedent, abans de
reconèixer l’obligació, haurà d’acceptar la justificació presentada, sempre que
l’acceptació no suposi danyar drets de tercers.
2. La base 1.1 de les bases reguladores de la convocatòria estableix que l’objecte de la
convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions
destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar
(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors.
3. La base 2 de les bases reguladores de la convocatòria estableix que la finalitat de la
convocatòria es “contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de
projectes que tinguin com eix principal
- millorar la qualitat de vida i potenciar la capacitat creativa de les persones majors.
- fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la
inactivitat i l’autonomia personal.
- afavorir la integració i la participació social.
- proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives.
- foment de l’associacionisme i participació social en l’àmbit comunitari.
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- permetre que les associacions tinguin un local en condicions adequat a les seves
dimensions i necessitats, on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els
programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones majors.”
4. Quant a l’òrgan competent, s’ha de fer esment que, d’acord amb l’article 28 del
Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca i l’article 86 del Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, és el Consell Executiu
Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de
Participació Ciutadana i Presidència, proposa al Consell Executiu del Consell de
Mallorca que adopti el següent acord:
1. Acceptar la justificació presentada en concepte d’activitats socioculturals (línia 3), en
el marc de la convocatòria de subvencions destinades a associacions i entitats de
persones majors per el desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any
2017, per l’Associació Persones Majors de Búger, el dia 20 de juliol de 2017, registre
general d’entrada núm. 22655, ja que les alteracions posades de manifest en la
justificació del projecte subvencionat, en relació a les activitats socioculturals (canvi
d’activitat conferència per glosada), no impliquen, d’acord amb la literalitat de les bases
reguladores de la convocatòria, alteració de la naturalesa i finalitat de la subvenció, i no
es produeix dany en drets de tercers. Les despeses previstes en el projecte inicial i les
previstes en la seva modificació corresponen a despeses d’activitats socioculturals amb
objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de
les persones majors.
2. Notificar aquest acord a l’Associació Persones Majors de Búger
Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs
d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta
notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o
davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan
competent per resoldre’l.
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la
notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada.
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Palma que correspongui, sense limitació de temps.
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
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PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL INSULAR
DE MALLORCA RELATIVA A L’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA, EN CONCEPTE D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS, LÍNIA
3, EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES
A ASSOCIACIONS I ENTITATS DE PERSONES MAJORS PEL
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL,
ANY 2017. ASSOCIACIÓ AMIGOS TERCERA EDAD BINISSALEM.
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana
i Presidència:
Antecedents
1. Dia 7 de setembre de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar,
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a
associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de
promoció sociocultural, any 2017 (BOIB núm. 127 de 6 d’octubre de 2016).
2. Dia 03 de novembre de 2016, Asociación Amigos Tercera Edad Binissalem va
sol·licitar una subvenció econòmica per import de
- 650 € per al projecte manteniment 2017 (despeses en béns i serveis corrents)
- 4230 € per al projecte activitats socioculturals 2017.
3. Dia 22 de març de 2017, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar,
entre d’altres, concedir a l’Associació Amigos Tercera Edat Binissalem la subvenció
sol·licitada per import de 4.230,00 euros en concepte d’activitats socioculturals, línia 3,
i per import de 650,00 euros en concepte de manteniment (despeses en béns i serveis
corrents), línia 2, (BOIB núm. 37 de 28 de març de 2017).
4. Dia 20 de juliol de 2017, Asociación Amigos Tercera Edad Binissalem, amb CIF G07219199, va presentar documentació justificativa de despeses, efectuades en càrrec a la
subvenció concedida, per un import total de
- 357,74 € en concepte de manteniment (línia 2 despeses en béns i serveis corrents)
- 4538 € en concepte d’activitats socioculturals (línia 3)
La senyora Margalida Manresa Vidal, en representació de l’Associació Amigos Tercera
Edad Binissalem, va posar de manifest, mitjançant escrit de dia 17 de juliol de 2017
adjunt a la documentació justificativa de la subvenció, que s’han produït canvis en el
projecte inicial relatiu a les activitats socioculturals i a les despeses en béns i serveis
corrents.
5. Dia 24 d’octubre de 2017, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre
informe proposta relatiu a l’acceptació de la justificació presentada.
Fonaments
1. L’article 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la base 14 de les bases
reguladores de la convocatòria estableixen la possibilitat que l’entitat beneficiària
introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no n’alterin els
objectius ni els aspectes essencials.
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En el cas que la modificació es presenti en el moment de la justificació, havent-se omès
el tràmit d’autorització prèvia per a la seva aprovació, l’òrgan concedent, abans de
reconèixer l’obligació, haurà d’acceptar la justificació presentada, sempre que
l’acceptació no suposi danyar drets de tercers.
2. La base 1.1 de les bases reguladores de la convocatòria estableix que l’objecte de la
convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions
destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar
(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors.
3. La base 2 de les bases reguladores de la convocatòria estableix que la finalitat de la
convocatòria es “contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de
projectes que tinguin com eix principal
- millorar la qualitat de vida i potenciar la capacitat creativa de les persones majors.
- fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la
inactivitat i l’autonomia personal.
- afavorir la integració i la participació social.
- proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives.
- foment de l’associacionisme i participació social en l’àmbit comunitari.
- permetre que les associacions tinguin un local en condicions adequat a les seves
dimensions i necessitats, on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els
programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones majors.”
4. Quant a l’òrgan competent, s’ha de fer esment que, d’acord amb l’article 28 del
Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca i l’article 86 del Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, és el Consell Executiu
Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de
Participació Ciutadana i Presidència, proposa al Consell Executiu del Consell de
Mallorca que adopti el següent acord:
1. Acceptar la justificació presentada en concepte d’activitats socioculturals (línia 3) i
en concepte de manteniment (despeses en béns i serveis corrents), en el marc de la
convocatòria de subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per
el desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2017, per l’Associació
Amigos Tercera Edad Binissalem, el dia 20 de juliol de 2017, registre general d’entrada
núm. 22662, ja que les alteracions posades de manifest en la justificació del projecte
subvencionat, en relació a les activitats socioculturals (addició d’un concepte de
despesa) i en relació al manteniment (canvi en un concepte de despesa), no impliquen,
d’acord amb la literalitat de les bases reguladores de la convocatòria, alteració de la
naturalesa i finalitat de la subvenció, i no es produeix dany en drets de tercers. Les
despeses previstes en el projecte inicial i les previstes en la seva modificació
corresponen a despeses d’activitats socioculturals i de manteniment de l’entitat amb
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objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de
les persones majors.
2. Notificar aquest acord a l’Associació Amigos Tercera Edad Binissalem.
Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs
d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta
notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o
davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan
competent per resoldre’l.
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la
notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada.
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Palma que correspongui, sense limitació de temps.
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL INSULAR
DE MALLORCA RELATIVA A L’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA, EN CONCEPTE DE MANTENIMENT, LÍNIA 2, EN EL MARC
DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A
ASSOCIACIONS
I
ENTITATS
DE
PERSONES
MAJORS
PEL
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL,
ANY 2017. ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE SA RÀPITA.
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana
i Presidència:
Antecedents
1. Dia 7 de setembre de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar,
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a
associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de
promoció sociocultural, any 2017 (BOIB núm. 127 de 6 d’octubre de 2016).
2. Dia 4 de novembre de 2016, l’Associació Gent Gran de Sa Ràpita va sol·licitar una
subvenció econòmica per import de 300 € per al projecte manteniment 2017 (despeses
d’adquisició de béns inventariables)
3. Dia 22 de març de 2017, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar,
entre d’altres, concedir a l’Associació Gent Gran de Sa Ràpita la subvenció sol·licitada
per import de 300,00 euros en concepte de manteniment (adquisició de béns
inventariables), línia 2, (BOIB núm. 37 de 28 de març de 2017).
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4. Dia 18 de juliol de 2017, Associació Gent Gran De Sa Ràpita, amb CIF G-57765828,
va presentar documentació justificativa de despeses, efectuades en càrrec a la subvenció
concedida, per un import total de 484,00 € en concepte de manteniment (línia 2
despeses d’adquisició de béns inventariables) El senyor Joan Cerdà Mayol, en
representació de l’Associació Gent Gran de Sa Ràpita, va posar de manifest, mitjançant
escrit de dia 15 de juliol de 2017 adjunt a la documentació justificativa de la subvenció,
que s’han produït canvis en el projecte inicial relatiu a les activitats socioculturals i a
l’adquisició de béns inventariables.
5. Dia 24 d’octubre de 2017, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre
informe proposta relatiu a l’acceptació de la justificació presentada.
Fonaments
1. L’article 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la base 14 de les bases
reguladores de la convocatòria estableixen la possibilitat que l’entitat beneficiària
introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no n’alterin els
objectius ni els aspectes essencials.
En el cas que la modificació es presenti en el moment de la justificació, havent-se omès
el tràmit d’autorització prèvia per a la seva aprovació, l’òrgan concedent, abans de
reconèixer l’obligació, haurà d’acceptar la justificació presentada, sempre que
l’acceptació no suposi danyar drets de tercers.
2. La base 1.1 de les bases reguladores de la convocatòria estableix que l’objecte de la
convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions
destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar
(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors.
3. La base 1.2 de les bases reguladores de la convocatòria estableix que «(...) es
consideren despeses subvencionables les despeses d’inversió relatives a: adquisició de
mobiliari, electrodomèstics i equips informàtics».
4. La base 2 de les bases reguladores de la convocatòria estableix que la finalitat de la
convocatòria es “contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de
projectes que tinguin com eix principal
- millorar la qualitat de vida i potenciar la capacitat creativa de les persones majors.
- fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la
inactivitat i l’autonomia personal.
- afavorir la integració i la participació social.
- proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives.
- foment de l’associacionisme i participació social en l’àmbit comunitari.
- permetre que les associacions tinguin un local en condicions adequat a les seves
dimensions i necessitats, on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els
programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones majors.”
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5. Quant a l’òrgan competent, s’ha de fer esment que, d’acord amb l’article 28 del
Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca i l’article 86 del Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, és el Consell Executiu.
Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de
Participació Ciutadana i Presidència, proposa al Consell Executiu del Consell de
Mallorca que adopti el següent acord:
1. Acceptar la justificació presentada en concepte de manteniment, adquisició de béns
d’inversió, (línia 2), en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a
associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de
promoció sociocultural, any 2017, per l’Associació Gent Gran de Sa Ràpita, el dia 18 de
juliol de 2017, registre general d’entrada núm. 22347, ja que l’alteració posada de
manifest en la justificació del projecte subvencionat, en relació al manteniment (canvi
en l’adquisició d’un bé d’inversió), no implica alteració de la naturalesa i finalitat de la
subvenció, i no es produeix dany en drets de tercers. A més, les despeses previstes en el
projecte inicial i les previstes en la seva modificació corresponen a despeses de
manteniment de l’entitat amb objectius generals comuns els quals es poden englobar en
millorar la qualitat de vida de les persones majors.
2. Notificar aquest acord a l’Associació Gent Gran de Sa Ràpita.
Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs
d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta
notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o
davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan
competent per resoldre’l.
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la
notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada.
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Palma que correspongui, sense limitació de temps.
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL INSULAR
DE MALLORCA RELATIVA A L’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA, EN CONCEPTE D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS, LÍNIA
3, I EN CONCEPTE DE MANTENIMENT, LÍNIA 2, EN EL MARC DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I
ENTITATS DE PERSONES MAJORS PEL DESENVOLUPAMENT DE
PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2017. ASSOCIACIÓ
PERSONES MAJORS DE PETRA.
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Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana
i Presidència:
Antecedents
1. Dia 7 de setembre de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar,
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a
associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de
promoció sociocultural, any 2017 (BOIB núm. 127 de 6 d’octubre de 2016).
2. Dia 28 d’octubre de 2016, Associació Persones Majors De Petra va sol·licitar una
subvenció econòmica per import de
- 300 € per al projecte manteniment 2017 (despeses d’adquisició de béns inventariables)
- 3510 € per al projecte activitats socioculturals 2017.
3. Dia 22 de març de 2017, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar,
entre d’altres, concedir a l’Associació Persones Majors de Petra la subvenció
sol·licitada per import de 3.510,00 euros en concepte d’activitats socioculturals, línia 3,
i per import de 300,00 euros en concepte de manteniment (adquisició de béns
inventariables), línia 2, (BOIB núm. 37 de 28 de març de 2017).
4. Dia 19 de juliol de 2017, Associació Persones Majors De Petra, amb CIF G57591653, va presentar documentació justificativa de despeses, efectuades en càrrec a la
subvenció concedida, per un import total de
- 55,95 € en concepte de manteniment (línia 2 despeses d’adquisició de béns
inventariables)
- 1914 € en concepte d’activitats socioculturals (línia 3)
El senyor Antonio Mercadal Obrador, en representació de l’Associació de Persones
Majors de Petra, va posar de manifest, mitjançant escrit de dia 17 de juliol de 2017
adjunt a la documentació justificativa de la subvenció, que s’han produït canvis en el
projecte inicial relatiu a les activitats socioculturals i a l’adquisició de béns
inventariables.
5. Dia 23 d’octubre de 2017, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre
informe proposta relatiu a l’acceptació de la justificació presentada.
Fonaments
1. L’article 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la base 14 de les bases
reguladores de la convocatòria estableixen la possibilitat que l’entitat beneficiària
introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no n’alterin els
objectius ni els aspectes essencials.
En el cas que la modificació es presenti en el moment de la justificació, havent-se omès
el tràmit d’autorització prèvia per a la seva aprovació, l’òrgan concedent, abans de
reconèixer l’obligació, haurà d’acceptar la justificació presentada, sempre que
l’acceptació no suposi danyar drets de tercers.
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2. La base 1.1 de les bases reguladores de la convocatòria estableix que l’objecte de la
convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions
destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar
(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors.
3. La base 2 de les bases reguladores de la convocatòria estableix que la finalitat de la
convocatòria es “contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de
projectes que tinguin com eix principal
- millorar la qualitat de vida i potenciar la capacitat creativa de les persones majors.
- fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la
inactivitat i l’autonomia personal.
- afavorir la integració i la participació social.
- proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives.
- foment de l’associacionisme i participació social en l’àmbit comunitari.
- permetre que les associacions tinguin un local en condicions adequat a les seves
dimensions i necessitats, on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els
programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones majors.”
4. Quant a l’òrgan competent, s’ha de fer esment que, d’acord amb l’article 28 del
Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca i l’article 86 del Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, és el Consell Executiu.
Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de
Participació Ciutadana i Presidència, proposa al Consell Executiu del Consell de
Mallorca que adopti el següent acord:
1. Acceptar la justificació presentada en concepte d’activitats socioculturals (línia 3) i
en concepte de manteniment (despeses d’adquisició de béns inventariables), en el marc
de la convocatòria de subvencions destinades a associacions i entitats de persones
majors per el desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2017, per
l’Associació de Persones Majors de Petra, el dia 19 de juliol de 2017, registre general
d’entrada núm. 22511, ja que les alteracions posades de manifest en la justificació del
projecte subvencionat, en relació a les activitats socioculturals (canvi de destí
d’excursions previstes) i en relació al manteniment (canvi en l’adquisició d’un bé
d’inversió), no impliquen, d’acord amb la literalitat de les bases reguladores de la
convocatòria, alteració de la naturalesa i finalitat de la subvenció, i no es produeix dany
en drets de tercers. Les despeses previstes en el projecte inicial i les previstes en la seva
modificació corresponen a despeses d’activitats socioculturals i de manteniment de
l’entitat amb objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la
qualitat de vida de les persones majors.
2. Notificar aquest acord a l’Associació Persones Majors de Petra.
Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs
d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta
notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o
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davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan
competent per resoldre’l.
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la
notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada.
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Palma que correspongui, sense limitació de temps.
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL INSULAR
DE MALLORCA RELATIVA A L’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA, EN CONCEPTE D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS, LÍNIA
3, I EN CONCEPTE DE MANTENIMENT, LÍNIA 2, EN EL MARC DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I
ENTITATS DE PERSONES MAJORS PEL DESENVOLUPAMENT DE
PROJECTES DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2017. ASSOCIACIÓ
TERCERA EDAT DE SON CARRIÓ.
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana
i Presidència:
Antecedents
1. Dia 7 de setembre de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar,
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a
associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de
promoció sociocultural, any 2017 (BOIB núm. 127 de 6 d’octubre de 2016).
2. Dia 24 d’octubre de 2016, l’Associació Tercera Edat de Son Carrió va sol·licitar una
subvenció econòmica per import de
- 300 € per al projecte manteniment 2017 (despeses d’adquisició de béns inventariables)
- 5400 € per al projecte activitats socioculturals 2017.
3. Dia 22 de març de 2017, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar,
entre d’altres, concedir a l’Associació Tercera Edat de Son Carrió la subvenció
sol·licitada per import de 5.400,00 euros en concepte d’activitats socioculturals, línia 3,
i per import de 300,00 euros en concepte de manteniment (adquisició de béns
inventariables), línia 2, (BOIB núm. 37 de 28 de març de 2017).
4. Dia 07 de juliol de 2017, l’Associació Tercera Edat de Son Carrió, amb CIF G07418932, va presentar documentació justificativa de despeses, efectuades en càrrec a la
subvenció concedida, per un import total de
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- 398,57 € en concepte de manteniment (línia 2 despeses d’adquisició de béns
inventariables)
- 5.674,76 € en concepte d’activitats socioculturals (línia 3)
El senyor Bartolomé Miquel Umbert, en representació de l’Associació Tercera Edat de
Son Carrió, va posar de manifest, mitjançant escrit de dia 3 de juliol de 2017 adjunt a la
documentació justificativa de la subvenció, que s’han produït canvis en el projecte
inicial relatiu a les activitats socioculturals i a l’adquisició de béns inventariables.
5. Dia 23 d’octubre de 2017, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre
informe proposta relatiu a l’acceptació de la justificació presentada.
Fonaments
1. L’article 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la base 14 de les bases
reguladores de la convocatòria estableixen la possibilitat que l’entitat beneficiària
introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no n’alterin els
objectius ni els aspectes essencials.
En el cas que la modificació es presenti en el moment de la justificació, havent-se omès
el tràmit d’autorització prèvia per a la seva aprovació, l’òrgan concedent, abans de
reconèixer l’obligació, haurà d’acceptar la justificació presentada, sempre que
l’acceptació no suposi danyar drets de tercers.
2. La base 1.1 de les bases reguladores de la convocatòria estableix que l’objecte de la
convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions
destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar
(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors.
3. La base 2 de les bases reguladores de la convocatòria estableix que la finalitat de la
convocatòria es “contribuir a finançar les despeses derivades d’activitats integrants de
projectes que tinguin com eix principal
- millorar la qualitat de vida i potenciar la capacitat creativa de les persones majors.
- fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la
inactivitat i l’autonomia personal.
- afavorir la integració i la participació social.
- proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives.
- foment de l’associacionisme i participació social en l’àmbit comunitari.
- permetre que les associacions tinguin un local en condicions adequat a les seves
dimensions i necessitats, on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els
programes destinats a millorar la qualitat de vida de les persones majors.”
4. Quant a l’òrgan competent, s’ha de fer esment que, d’acord amb l’article 28 del
Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca i l’article 86 del Reial decret
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887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, és el Consell Executiu
Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de
Participació Ciutadana i Presidència, proposa al Consell Executiu del Consell de
Mallorca que adopti el següent acord:
1. Acceptar la justificació presentada en concepte d’activitats socioculturals (línia 3) i
en concepte de manteniment (despeses d’adquisició de béns inventariables), en el marc
de la convocatòria de subvencions destinades a associacions i entitats de persones
majors per el desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2017, per
l’Associació Tercera Edat de Son Carrió, el dia 7 de juliol de 2017, registre general
d’entrada núm. 21205, ja que les alteracions posades de manifest en la justificació del
projecte subvencionat, en relació a les activitats socioculturals (canvi de destí
d’excursions previstes) i en relació al manteniment (canvi en l’adquisició d’un bé
d’inversió), no impliquen, d’acord amb la literalitat de les bases reguladores de la
convocatòria, alteració de la naturalesa i finalitat de la subvenció, i no es produeix dany
en drets de tercers. Les despeses previstes en el projecte inicial i les previstes en la seva
modificació corresponen a despeses d’activitats socioculturals i de manteniment de
l’entitat amb objectius generals comuns els quals es poden englobar en millorar la
qualitat de vida de les persones majors.
2. Notificar aquest acord a l’Associació Tercera Edat de Son Carrió.
Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs
d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta
notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o
davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan
competent per resoldre’l.
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la
notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada.
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Palma que correspongui, sense limitació de temps.
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL INSULAR
DE MALLORCA RELATIVA A L’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA, EN CONCEPTE DE MANTENIMENT (ADQUISICIÓ DE
BÉNS D’INVERSIÓ), LÍNIA 2, EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE
SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I ENTITATS DE
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PERSONES MAJORS PEL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE
PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL, ANY 2017. ASOCIACIÓN DE PERSONAS
MAYORES DE PUIGPUNYENT I GALILEA.
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana
i Presidència:
Antecedents
1. Dia 7 de setembre de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar,
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a
associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de
promoció sociocultural, any 2017 (BOIB núm. 127 de 6 d’octubre de 2016).
2. Dia 25 d’octubre de 2016, Asociación de Personas Mayores de Puigpunyent i Galilea
va sol·licitar una subvenció econòmica per import de 300 € per al projecte manteniment
2017 (despeses d’adquisició de béns inventariables. Adquisició de taules i cadires).
3. Dia 22 de març de 2017, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar,
entre d’altres, concedir a la Asociación de Personas Mayores de Puigpunyent i Galilea
la subvenció sol·licitada per import de 300,00 € en concepte de manteniment
(adquisició de béns d’inversió), línia 2, (BOIB núm. 37 de 28 de març de 2017).
4. Dia 10 de juliol de 2017, Asociación de Personas Mayores de Puigpunyent i Galilea,
amb CIF G-07285141, va presentar documentació justificativa de despeses, efectuades
en càrrec a la subvenció concedida, per un import total de 307,65 € en concepte de
manteniment (línia 2 despeses d’adquisició de béns inventariables. Adquisició de taules
i un ventilador).
El senyor Salvador Matas Vila, en representació de la Asociación de Personas Mayores
de Puigpunyent i Galilea va posar de manifest, mitjançant escrit de dia 10 de juliol de
2017, adjunt a la justificació de la subvenció, que s’han produït canvis en el projecte
inicial relatiu al manteniment, adquisició de béns d’inversió.
5. Dia 20 d’octubre de 2017, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre
informe proposta relatiu a l’acceptació de la justificació presentada.
Fonaments
1. L’article 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la base 14 de les bases
reguladores de la convocatòria estableixen la possibilitat que l’entitat beneficiària
introdueixi modificacions irrellevants en el projecte sempre que no n’alterin els
objectius ni els aspectes essencials.
En el cas que la modificació es presenti en el moment de la justificació, havent-se omès
el tràmit d’autorització prèvia per a la seva aprovació, l’òrgan concedent, abans de
reconèixer l’obligació, haurà d’acceptar la justificació presentada, sempre que
l’acceptació no suposi danyar drets de tercers.
2. La base 1.1 de les bases reguladores de la convocatòria estableix que l’objecte de la
convocatòria és “fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions
destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones majors per el
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desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar
(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors.
3. La base 1.2 de les bases reguladores de la convocatòria estableix que «(...) es
consideren despeses subvencionables les despeses d’inversió relatives a: adquisició de
mobiliari, electrodomèstics i equips informàtics».
4. Quant a l’òrgan competent, s’ha de fer esment que, d’acord amb l’article 28 del
Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca i l’article 86 del Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, és el Consell Executiu.
Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de
Participació Ciutadana i Presidència, proposa al Consell Executiu del Consell de
Mallorca que adopti el següent acord:
1. Acceptar la justificació presentada en concepte de manteniment, adquisició de béns
d’inversió, (línia 2), en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a
associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de
promoció sociocultural, any 2017, per la Asociación de Personas Mayores de
Puigpunyent i Galilea, el dia 10 de juliol de 2017, registre general d’entrada núm.
21453, ja que l’alteració posada de manifest en la justificació del projecte subvencionat,
en relació al manteniment (canvi en l’adquisició d’un bé d’inversió), no implica
alteració de la naturalesa i finalitat de la subvenció, i no es produeix dany en drets de
tercers. A més, les despeses previstes en el projecte inicial i les previstes en la seva
modificació corresponen a despeses de manteniment de l’entitat amb objectius generals
comuns els quals es poden englobar en millorar la qualitat de vida de les persones
majors.
2. Notificar aquest acord a la Asociación de Personas Mayores de Puigpunyent i
Galilea.
Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs
d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta
notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o
davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan
competent per resoldre’l.
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la
notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada.
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Palma que correspongui, sense limitació de temps.
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA
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PROPOSTA
D’ACORD
D’APROVACIÓ
DEL
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS I EL CONSELL DE MALLORCA EN
MATÈRIA D’ACTUACIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES
INVERSIONS DE L’ESTAT A LES ILLES BALEARS PER IMPORT DE
8.000.000€.
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu d’Economia i Hisenda:
En data 11 de març de 2011 l’Administració del a Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i el Consell de Mallorca varen signar un conveni de col·laboració en matèria
d’actuacions per al desenvolupament de les inversions de l’Estat a les Illes Balears.
Aquest conveni desenvolupava un conveni previ signat per l’Administració de la
Comunitat Autònoma i l’Institut de Turisme d’Espanya (TURESPAÑA) en matèria de
Turisme per complir les disposicions de l’Estatut d’Autonomia i anivellar la inversió
estatal per capita.
En el conveni de col·laboració d’11 de març de 2011 es definien les actuacions que la
Comunitat Autònoma finançava i els terminis que es concedien al Consell de Mallorca
per executar-les.
La Comunitat Autònoma es comprometia a destinar 8.000.000 € per finançar aquestes
actuacions i es preveia un termini màxim per justificar de quaranta mesos a partir de la
signatura del conveni i, per al cas que les actuacions no es poguessin dur a terme en un
exercici pressupostari, el termini era d’un any a partir de la data de l’acabament de
l’execució de l’actuació corresponent.
En data 14 de juny de 2016 l’Administració General de l’Estat i l’Administració de la
Comunitat Autònoma varen signar una Addenda modificativa del Conveni de 23 de
desembre de 2010, en què, per una banda es modificava l’annex que recollia les
actuacions a realitzar a cada illa i, per altra, n’ampliava la vigència fins al 31 de
desembre de 2020 i establia uns nous terminis d’execució i justificació.
En aquesta Addenda s’eliminen els projectes de Santueri i Bellpuig i s’inclou
l’adquisició i recuperació de l’edifici del Sindicat de Felanitx i es manté el total de
8.000.000 €
El Consell Executiu, mitjançant Acord de 13 de setembre de 2017 va encarregar al
Departament d’Economia i Hisenda la tramitació d’aquest conveni.
El 14 de setembre de 2017 la directora insular d’Hisenda, Pressuposts i Projectes va
emetre memòria justificativa sobre l’interès i la idoneïtat de subscriure aquest conveni
de col·laboració.
El 14 de setembre de 2017 el conseller executiu d’Economia i Hisenda va resoldre
iniciar l’expedient.
El 15 de setembre de 2017 la cap de l’Oficina de Responsabilitat Social de la Despesa
ha informat en sentit favorable sobre la signatura d’aquest conveni.

18

El 2 d’octubre de 2017 la Intervenció General ha emès informe de fiscalització de
conformitat (núm. ref. 338/17).
El Departament d’Economia i Hisenda té, entre d’altres, l’atribució de l’impuls,
coordinació executiva i seguiment dels projectes que per la seva naturalesa transversal o
interdepartamental puguin tenir contingut o repercussió econòmica per al Consell de
Mallorca i que la Presidència o el Consell Executiu encarreguin expressament al
Departament d’Economia i Hisenda, d’acord amb el que disposa l’article 5, lletra h) de
vigent Decret d’organització del Consell Insular de Mallorca.
De conformitat amb els antecedents exposats, en ús de les atribucions conferides a
l’article 31.2.e) del Reglament orgànic de la Corporació, propòs que el Consell
Executiu, òrgan competent per a resoldre, de conformitat amb allò que disposa l’article
28, d) del Reglament Orgànic, adopti el següent
ACORD:
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i el Consell de Mallorca en matèria d’actuacions per al
desenvolupament de les inversions de l’Estat a les Illes Balears per import de
8.000.000€, que s’adjunta com a annex.
2. Notificar aquest Acord a l’Administració de la Comunitat Autònoma i traslladar-ho a
la Intervenció General i a la Secretaria General de la Corporació.
Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i el Consell de Mallorca en matèria d’actuacions per al
desenvolupament de les inversions de l’Estat a les Illes Balears
Parts

Gabriel Barceló i Milta, vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme del
Govern de les Illes Balears, d’acord amb el Decret 8/2015, de 2 de juliol, de la
presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i
nomenat pel Decret 9/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears que actua
en nom i representació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, en exercici de les facultats que li atribueix el Decret 25/2003, de 24 de
novembre, del president de les Illes Balears pel qual es delega en els titulars de les
conselleries la firma de convenis de col·laboració i acords de cooperació.
Miquel Ensenyat Riutort, president del Consell de Mallorca, que actua en representació
d’aquesta institució de conformitat amb el que disposa l’article 9 de la Llei 8/2000, de
27 d’octubre, de consells insulars.
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Antecedents

1. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 2/1983, de
25 de febrer, i modificat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix en
l’article 3 que la insularitat, com a fet diferencial, és mereixedora d’especial
protecció i que correspon als poders públics, de conformitat amb el que estableix la
Constitució, garantir la realització efectiva de totes les mesures necessàries per
evitar que del fet diferencial es puguin derivar desequilibris econòmics o de
qualsevol altres tipus que vulnerin el principi de solidaritat entre totes les comunitats
autònomes. Així mateix, l’article 120.2 de l’Estatut estableix com a premissa per a
l’efectivitat dels principis de solidaritat, equitat i suficiència financera en el
finançament de la Comunitat Autònoma el reconeixement específic del fet
diferencial de la insularitat.

2. La disposició addicional sisena de l’Estatut d’autonomia preveu que una llei de les
Corts Generals ha de regular el règim especial balear, que ha de reconèixer el dret
específic i diferencial de la seva insularitat i que l’Estat ha d’ajustar la seva política
a la realitat pluriinsular de la comunitat autònoma de les Illes Balears, especialment
en matèria de transports, infraestructures, telecomunicacions, energia, medi ambient,
turisme i pesca.

3. La disposició transitòria novena de l’Estatut d’autonomia estableix que mentre les
Corts Generals, en aplicació del que estableix la disposició addicional sisena, no
aprovin la modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les
Illes Balears, i, en tot cas, en un termini no superior a set anys, la inversió de l’Estat
s’ha d’establir atenent la inversió mitjana per càpita feta a les comunitats autònomes
de règim comú, determinada d’acord amb la normativa estatal, i s’han
d’homogeneïtzar les actuacions inversores fetes en aquestes comunitats autònomes
per permetre’n la comptabilitat, i tenir presents les circumstàncies derivades dels
fets diferencials i excepcionals de la comunitat autònoma de les Illes Balears amb
incidència en la quantificació de la inversió pública. Aquesta disposició també
estableix que per respondre d’aquest compromís inversor, el Govern de les Illes
Balears ha de proposar al Ministeri d’Economia i Hisenda els convenis oportuns per
executar els programes i les accions estatals sobre R+D+I, transports, ports, medi
ambient, ferrocarrils, carreteres, obres hidràuliques, protecció del litoral, costes i
platges, parcs naturals i infraestructures turístiques.

4. El 23 de desembre de 2010, l’Institut de Turisme d’Espanya (TURESPAÑA) i la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears varen subscriure un conveni de
col·laboració en matèria de turisme per complir les disposicions que conté l’Estatut
d’autonomia i anivellar, d’aquesta manera, la inversió estatal per càpita amb la
realitzada a altres comunitats de règim comú. L’objecte d’aquest Conveni és duu a
terme accions de foment i desenvolupament turístic mitjançant la realització d’una
sèrie d’actuacions i obres (relacionades en l’annex del Conveni) dirigides a la
reestructuració, modernització i diversificació del sector turístic. La clàusula quarta
del Conveni preveu que TURESPAÑA finançarà un total de 20 milions d’euros que
es distribueixen entre les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera. L’import
corresponent a Mallorca i la seva aplicació pressupostària de càrrec són els següents:
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[ ...] 20.208.432A.752.00 A la C.A de las Illes Balears para diversas
actuaciones en la isla de Mallorca: 8.000.000,00 euros.

5. D’acord amb l’establert en les clàusules tercera, quarta i quinta de dit Conveni,
TURESPAÑA va transferir a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 20 milions
d’euros per a finançar projectes en les illes de Mallorca (8.000.000,00 euros),
Eivissa (9.000.000,00 euros) i Formentera (3.000.000,00 euros). Així mateix, la
clàusula tercera estableix com a obligació de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears rebre els fons de TURESPAÑA i distribuir-los entre els consells insulars en
funció del que s’estableixi en els convenis que es signin a tal efecte entre
l’Administració de la Comunitat Autònoma i els consells insulars.

6. L’11 de març de 2011, l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i el Consell de Mallorca signaren un conveni amb l’objecte d’establir el
règim de col·laboració entre ambdues administracions per a l’execució de les
inversions que preveia el Conveni subscrit amb l’Estat, en relació amb la disposició
transitòria novena de l’Estatut d’autonomia. D’acord amb l’annex d’aquest Conveni,
i en els mateixos termes prevists en el Conveni entre TURESPAÑA i la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, de 23 de desembre de 2010, les actuacions a executar
foren inicialment les següents:
Projecte
Rehabilitació de camins, reparació
de refugis i albergs de Tramuntana
com a oferta de turisme natural,
senderista i patrimonial
Inversions a la finca de Raixa,
centre d’interpretació de la Serra de
Tramuntana
Adquisició, rehabilitació, adequació
i explotació del Castell de Santueri
(Felanitx)
Restauració i posada en marxa de
l’antic monestir de Bellpuig (Artà)
Recuperació de valors paisatgístics
de zones turístiques (Cala Millor,
Port d’Alcúdia)
TOTAL

Import
2.600.000,00 €

1.000.000,00€
1.000.000,00€
1.100.000,00 €
2.300.000,00€
8.000.000,00

7. En relació a l’aportació inicial de 8.000.000,00 euros de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, procedents dels fons de TURESPAÑA, que estava prevista al
Conveni 23 de desembre de 2010, el Consell de Mallorca ha presentat
documentació justificativa que resta pendent de comprovació per import de
3.028.579,02 euros, segons el següent detall:
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Actuacions
Rehabilitació de camins, reparació de refugis i
albergs de Tramuntana com a oferta de turisme
natural, senderista i patrimonial
Inversions a la finca de Raixa, centre d’interpretació
de la Serra de Tramuntana
Recuperació de valors paisatgístics de zones
turístiques (Cala Millor, Port d’Alcúdia)
TOTAL

Import
94.569,04 €
991.308,22 €
1.942.701,76 €
3.028.579,02 €

De la quantitat total justificada, 3.028.579,02 euros, al restar pendent la seva
comprovació, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears no ha abonat al Consell
de Mallorca de Mallorca cap quantia a càrrec del Conveni d’11 de març de 2011.
Per tant, aquesta quantitat no és definitiva perquè la justificació ha de ser analitzada
per part dels Serveis Tècnics de la Conselleria competent en matèria turística i
l’import que es podrà reconèixer a favor del Consell de Mallorca serà la que
determini l’informe corresponent.

8. La clàusula tercer del Conveni preveu que les actuaciones podran executar-se en un
termini de trenta mesos i justificar-se en un termini de quaranta mesos, comptadors
ambdós, des de la signatura del Conveni. Si bé, mitjançant Resolució del conseller
competent en matèria de Turisme de data 10 de desembre de 2013 es va prorrogar,
en els mateixos termes establerts a la Resolució de la secretària d’Estat de Turisme
de 14 d’octubre de 2013, fins al 31 de març de 2016 el termini d’execució i, fins al
31 de març de 2017 el termini de justificació, de les actuacions incloses en el
Conveni de 11 de març de 2011.

9. El 3 de desembre de 2015, es va subscriure un Protocol d’intencions entre
l’Administració General de l’Estat i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per
a l’ impuls financer de les actuacions inversores. Dit protocol contempla l’adaptació
dels calendaris prevists d’execució i justificació dels convenis detallats en l’Annex I
del Protocol. En dit Annex I figura el CIE 19 Mallorca, de 23 de desembre de 2010.

10.

En data 14 de juny de 2016, d’acord amb l’establert en el Protocol d’intencions
esmentat en el punt anterior, s’ha signat una Addenda modificativa del Conveni de
23 de desembre de 2010, per la qual d’una banda es modifica l’Annex que
contempla les actuacions a realitzar a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera i,
d’altra banda, s’amplia la seva vigència fins al 31 de desembre de 2020 establint un
nous terminis d’execució i justificació, fins al 31 de desembre de 2019 i, fins al 31
de desembre de 2020, respectivament.

11.

Per tot l’abans esmentat, resulta necessari comptar amb un nou instrument de
col·laboració entre ambdues administracions autonòmica i insular, per a l’execució
de les inversions previstes en el Conveni subscrit amb l’Estat de 23 de desembre de
2010, en els termes prevists en la seva Addenda modificativa de 14 de juny de 2016.
Tot això atès que, el Conveni entre la CAIB i el Consell de Mallorca d’ 11 de març
de 2011 que canalitza la inversió de l’Estat, no és manté vigent.
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12.

És voluntat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
col·laborar amb el Consell de Mallorca en l’execució de les actuacions
contemplades en el Conveni subscrit amb l’Estat de 23 de desembre de 2010 i
modificat mitjançant Addenda de 14 de juny de 2016 i que, als efectes d’aquest
Conveni són les següents:
-

-

Rehabilitació de camins, reparació de refugis i albergs de la Serra de
Tramuntana com a oferta de turisme natural, senderista i patrimonial.
Inversions a la finca de Raixa, centre d’interpretació de la Serra de
Tramuntana.
Adquisició i recuperació de l’edifici del Sindicat de Felanitx.
Recuperació de valors paisatgístics de zones turístiques (Cala Millor, Port
d’Alcudia...)

13.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per
formalitzar aquest Conveni, d’acord amb les següents

Clàusules
1. Objecte
1.
Aquest Conveni té per objecte establir el règim de col·laboració entre
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell de Mallorca
per a l’execució i justificació de les actuacions que preveu el Conveni subscrit entre
l’Institut de Turisme d’Espanya (TURESPAÑA) i la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, de data 23 de desembre de 2010, i modificat mitjançant Addenda de 14 de juny
de 2016, en relació amb la disposició transitòria novena de l’Estatut d’autonomia, que
es recullen en l’annex d’aquest Conveni.
2. El present Conveni complementa al Conveni de col·laboració entre l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell de Mallorca en matèria
d’actuacions per al desenvolupament de les inversions de l’Estat a les Illes Balears de
data 11 de març de 2011. Per tant, seran acceptades per part de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears les factures i les certificacions de data
anterior a la signatura del present Conveni corresponents a les actuacions contemplades
en el seu Annex.
2. Naturalesa i legislació aplicable
1. Aquest Conveni té naturalesa administrativa. En particular, els dubtes i les llacunes
que es puguin suscitar en la seva aplicació s’han de resoldre de conformitat amb els
principis que estableix la legislació vigent en matèria de contractes del sector públic i,
en general, la legislació administrativa, com també si no n’hi ha, el dret comú.
2. En tot cas, és competent per conèixer dels litigis que es puguin suscitar en la seva
execució i interpretació la jurisdicció contenciosa administrativa.
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3. Pressupost de les actuacions
El pressupost de les actuacions i de les obres a què es refereix l’annex del present
Convenia ascendeix a 8.000.000,00 euros.
4. Finançament i justificació
1. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears aporta la quantia de vuit milions d’euros
(8.000.000,00€) procedents de l’Administració estatal, amb càrrec a la partida
pressupostària 12201G/751C01/76100/10 FF31201 dels Pressupost corresponent als
exercicis 2017, 2018, 2019 i 2020.
2. Dita aportació es durà a terme d’acord amb la següent distribució d’anualitats i
imports:
2017:
2018:
2019:
2020:
TOTAL:

3.100.000,00 €
2.000.000,00 €
2.000.000,00 €
900.000,00 €
8.000.000,00 €

L’import de les anualitats compromeses es podrà ajustar anualment i/o redistribuir
d’acord amb les justificacions presentades pel Consell de Mallorca durant l’exercici
pressupostari corresponent, sense que aquestes modificacions impliquin la tramitació
d’un expedient de modificació de conveni.
3. Les aportacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s’han de duu a terme
a mesura que el Consell de Mallorca justifiqui la despesa corresponent a l’execució de
les obres i actuacions objecte d’aquest Conveni.
Seran acceptades per part de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears les factures i les certificacions de data anterior a la signatura del present
Conveni sempre i quan l’import total finalment justificat de cada actuació es
correspongui amb els imports previstos en l’Annex del present Conveni.
La Conselleria competent en matèria turística disposarà d’un termini de 2 mesos per a
l’emissió de l’informe sobre la justificació de la despesa presentada pel Consell de
Mallorca des del moment en què la rebi. En el cas de què sigui necessària l’esmena
d’aquesta justificació, en qualsevol moment de l’anàlisi de la documentació rebuda des
del Consell, el termini de dos mesos començarà a comptar de nou des del moment en
què la Conselleria rebi la nova documentació.
Per altra part, des del moment del reconeixement de l’obligació sobre la justificació de
la despesa, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears disposarà d’un termini de 6
mesos per a l’ordenació del pagament, tenint en compte que les ordres de pagament
s’han d’ajustar a les previsions del pla de tresoreria tal com estableix l’article 89 de la
Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
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4. Atès que la validació de la justificació presentada pel Consell de Mallorca per part de
l’Administració general de l’Estat es durà a terme en un moment procedimental
posterior, si d’aquesta és derivés un expedient de reintegrament de fons contra la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears conseqüència d’una possible discrepància
entre els criteris aplicats per l’Administració general de l’Estat i els criteris aplicats per
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aquesta podrà iniciar un
expedient de reintegrament de fons contra el Consell de Mallorca en els mateixos
termes que el procediment iniciat per l’Administració general de l’Estat.
5. En cap cas la Comunitat Autònoma de les Illes Balears no abonarà cap quantia
superior a la fixada en aquest Conveni. Aquesta quantia es considera, en tot cas, com un
màxim. Si les despeses imputables a les actuacions són superiors, correspon al Consell
de Mallorca assumir-ne l’excés, i ha de preveure en els seus pressuposts anuals les
dotacions que, si escau, siguin necessàries per finançar la resta del cost de les actuacions
que constitueixen l’objecte d’aquest Conveni.
6. En el cas que no es consumeixin tots els crèdits prevists per les actuacions d’un
exercici pressupostari, s’ha de fer la reprogramació d’actuacions corresponent, de
manera que es pugui executar tot el finançament que preveu aquest Conveni. La
proposta de reprogramació d’actuacions ha de ser formulada per la Comissió Mixta que
preveu la clàusula vuitena, i en tot cas vendrà referida a les propostes contingudes en
l’annex del present Conveni.
7. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha d’efectuar les actuacions
corresponents per tal de traspassar els crèdits no executats durant un exercici a l’exercici
següent.
8. Les actuacions que estipula aquest Conveni s’han d’executar com a màxim fins al 31
de desembre de 2019, d’acord amb el previst en l’Addenda de data 14 de juny de 2016,
modificativa del Conveni amb l’Estat de data 23 de desembre de 2010.
9. Les despeses s’han de justificar mitjançant els certificats i la resta de documents
justificatius de les despeses d’inversió corresponents com a màxim fins al 15 de maig de
2020.
10. Sens perjudici dels terminis màxims de justificació que s’estableixen en els
paràgrafs anteriors d’aquest punt, el Consell de Mallorca ha de presentar, abans del 31
de juliol dels exercicis 2018 i 2019 i abans del 15 de maig de l’exercici 2020, la
justificació de les despeses imputables a l’execució de les obres i les actuacions
programades, les quals s’han d’abonar amb càrrec als crèdits pressupostaris de la
Comunitat Autònoma que resultin de la incorporació dels romanents per a despeses amb
finançament afectat a què es refereix l’article 6.4 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de
desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
En tot cas, la manca de justificació total o parcial de les despeses imputables a les obres
i les actuacions programades dins els terminis màxims establerts, donarà lloc a la pèrdua
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total o parcial, del dret a cobrar les aportacions de la Comunitat Autònoma, de
conformitat amb el principi de proporcionalitat.
Les quantitats no justificades seran reintegrades total o parcialment a l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
5.Execució i contractació
1. El Consell de Mallorca ha de redactar, revisar i aprovar les actuacions del Conveni.
També ha d’instar, si escau, la tramitació i l’aprovació de la declaració d’impacte
ambiental i de qualsevol altra autorització sectorial que requereixin les actuacions
d’acord amb la legislació vigent.
2. La licitació, la contractació i el pagament de les obres i les actuacions que s’han de
dur a terme, detallades en l’annex d’aquest Conveni, correspon al Consell de Mallorca.
Així mateix, li corresponen també la direcció, el control, la vigilància i la inspecció
d’aquestes obres i actuacions.
3. Les incidències que puguin sorgir en el decurs de les actuacions previstes en l’annex
d’aquest Conveni i que, d’acord amb la normativa del sector públic, impliquin un
augment del pressupost de les actuacions que s’han de desenvolupar, han de ser
finançades pel Consell de Mallorca.
4. No obstant allò establert en els punts anteriors d’aquesta clàusula, la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, directament o bé a través de l’ens del sector públic
instrumental corresponent, podrà dur a terme qualsevol tipus d’actuacions encaminades
a complir amb el termini màxim d’execució previst en la clàusula 3.8 d’aquest Conveni,
previ acord de la Comissió de Programació, Seguiment i Control establerta en la
clàusula vuitena d’aquest Conveni, i sense necessitat de modificar aquest Conveni.
6.Expropiacions i serveis afectats
El Consell de Mallorca ha de dur a terme l’adquisició o la posada a la seva disposició
dels terrenys necessaris per dur a terme les actuacions a què es refereix aquest Conveni,
lliures de càrregues i gravàmens. Les quanties pagades per les expropiacions necessàries
s’inclouen en la quantia que estableixen la clàusula tercera d’aquest Conveni.
La justificació del imports satisfets en concepte d’expropiacions s’ha de fer mitjançant
el certificat corresponent.
7.Publicitat
La contribució financera de l’Administració de l’Estat ha de quedar reflectida en els
cartells divulgatius de les actuacions en la forma que acordi la Comissió de Seguiment a
què es refereix la clàusula vuitena i l’annex d’aquest Conveni.
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8.La Comissió de Programació, Seguiment i Control
1. Es crea la Comissió de Programació, Seguiment i Control d’aquest Conveni, formada
per aquests membres:
a) Tres representants de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, un dels quals ha d’actuar com a president de la Comissió.
b) Tres representants del Consell de Mallorca.
2. Poden assistir a les sessions, com a assessors, els tècnics que es consideri
convenients, segons la naturalesa dels assumptes sobre els quals s’hagi de tractar.
3. La Comissió s’ha reunir al llarg de l’execució del Conveni en sessió ordinària una
vegada cada semestre, i en sessió extraordinària sempre que es consideri necessari a
petició de qualsevol part.
Les convocatòries de les sessions han d’incloure l’ordre del dia corresponent, i s’han de
fer arribar amb una setmana d’antelació.
En el cas que un vocal no pugui assistir a la sessió, se n’ha de designar un substitut
perquè el representi o ha de delegar el seu vot en un altre membre de la Comissió.
4. Les funcions de la Comissió són les següents:
a) Fer la programació i el seguiment de les actuacions del Conveni i conèixer
l’estat d’execució dels diversos projectes i actuacions, com també les seves
incidències, ja siguin tècniques o administratives i, adoptar les decisions
oportunes.
b) Proposar i, si escau, acordar, les modificacions del conveni que es considerin
adequades, inclosa la redistribució de crèdits entre les actuacions o projectes
prevists, sempre que el seu cost total no excedeixi l’import total del conveni.
c) Garantir l’intercanvi d’informació entre la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i el Consell de Mallorca.
d) En cas de dubte, interpretar les normes i les previsions d’aquest Conveni.
9.Control financer
La Comissió Mixta, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell de
Mallorca han de facilitar tota la informació necessària perquè la Intervenció General de
l’Estat o de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears puguin efectuar, si ho
consideren adequat, l’exercici de les seves funcions de control.
10. Conservació i explotació
La conservació, el manteniment i l’explotació de l’actuació inclosa en aquest Conveni
en cap cas no són per compte de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sinó per
càrrec del Consell de Mallorca, com a titular d’aquesta.
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11. Vigencia
Aquest Conveni es mantindrà vigent a partir de la data de la seva signatura fins al 31 de
desembre de 2020, sens perjudici del termini necessari per l’eventual exigència de
responsabilitats de tots tipus que es pugui generar a causa d’una execució defectuosa.
No obstant l’establert en el paràgraf anterior, en el supòsit de pròrroga de la vigència del
Conveni de col·laboració amb l’Estat de data, el termini de vigència del present
Conveni coincidirà amb l’establert en el Conveni amb l’Estat assenyalat.
Palma,
Per l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
Sr. Gabriel Barceló i MiltaMiquel

Pel Consell Mallorca

Ensenyat

Riutort

Annex

Illa
Mallorca

Projectes
- Rehabilitació de camins, reparació de
refugis i albergs de la Serra de
Tramuntana com a oferta de turisme
natural, senderista i patrimonial.
-

Inversions a la finca de Raixa, centre
d’interpretació de la Serra de
Tramuntana.

-

Adquisició i recuperació de l’edifici del
Sindicat de Felanitx.

-

Recuperació de valors paisatgístics de
zones turístiques (Cala Millor, Port
d’Alcudia...)
TOTAL

Import
342.328,16€

1.000.000,00€

4.401.033,92€

2.256.637,92€

8.000.000,00 €

PROPOSTA
D’ACORD
D’APROVACIÓ
DEL
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS I EL CONSELL DE MALLORCA EN
MATÈRIA D’ACTUACIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES
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INVERSIONS DE L’ESTAT A LES ILLES BALEARS PER IMPORT DE
262.495,31 €.
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu d’Economia i Hisenda:
En data 29 d’octubre de 2009 l’Administració del a Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i el Consell de Mallorca varen signar un conveni de col·laboració en matèria
d’actuacions per al desenvolupament de les inversions de l’Estat a les Illes Balears.
Aquest conveni desenvolupava un conveni previ signat per l’Administració de la
Comunitat Autònoma i l’Institut de Turisme d’Espanya (TURESPAÑA) en matèria de
Turisme per complir les disposicions de l’Estatut d’Autonomia i anivellar la inversió
estatal per capita.
En el conveni de col·laboració de 29 d’octubre de 2009 es definien les actuacions que la
Comunitat Autònoma finançava i els terminis que es concedien al Consell de Mallorca
per executar-les.
En concret, aquestes actuacions eren:
-

Adquisició i rehabilitació de Can Weyler

-

Centre Internacional de Fotografia Toni Catany

La Comunitat Autònoma es comprometia a destinar 7.400.000€ per finançar aquestes
actuacions i es preveia un termini màxim per justificar de quaranta mesos a partir de la
signatura del conveni i, per al cas que les actuacions no es poguessin dur a terme en un
exercici pressupostari, el termini era d’un any a partir de la data de l’acabament de
l’execució de l’actuació corresponent.
Mitjançant Resolució del conseller de Turisme i Esports del Govern balear de 10 de
desembre de 2013 es va prorrogar el termini d’execució de les actuacions fins al 31 de
març de 2016 i el termini de justificació fins al 31 de març de 2017.
Transcorregut el termini concedit per aquesta pròrroga el Consell de Mallorca ha
justificat 1.541.176,70 € del total de 7.400.000 €.
El Consell Executiu, mitjançant Acord de 13 de setembre de 2017 va encarregar al
Departament d’Economia i Hisenda la tramitació d’aquest conveni.
El 20 de setembre de 2017 la directora insular d’Hisenda, Pressuposts i Projectes va
emetre memòria justificativa sobre l’interès i la idoneïtat de subscriure aquest conveni
de col·laboració.
El 20 de setembre de 2017 el conseller executiu d’Economia i Hisenda va resoldre
iniciar l’expedient.
El 21 de setembre de 2017 la cap de l’Oficina de Responsabilitat Social de la Despesa
ha informat en sentit favorable sobre la signatura d’aquest conveni.
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El 23 d’octubre de 2017, la Intervenció General ha emès informe de fiscalització de
conformitat (núm. ref. 378/17).
El Departament d’Economia i Hisenda té, entre d’altres, l’atribució de l’impuls,
coordinació executiva i seguiment dels projectes que per la seva naturalesa transversal o
interdepartamental puguin tenir contingut o repercussió econòmica per al Consell de
Mallorca i que la Presidència o el Consell Executiu encarreguin expressament al
Departament d’Economia i Hisenda, d’acord amb el que disposa l’article 5, lletra h) de
vigent Decret d’organització del Consell Insular de Mallorca.
De conformitat amb els antecedents exposats, en ús de les atribucions conferides a
l’article 31.2.e) del Reglament orgànic de la Corporació, propòs al Consell Executiu del
Consell de Mallorca, òrgan competent per a resoldre, de conformitat amb allò que
disposa l’article 28, d) del Reglament Orgànic, que adopti el següent
ACORD
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i el Consell de Mallorca en matèria d’actuacions per al
desenvolupament de les inversions de l’Estat a les Illes Balears per import de
262.495,31 €, que s’adjunta com a annex.
2. Notificar aquest Acord a l’Administració de la Comunitat Autònoma i traslladar-ho a
la Intervenció General i a la Secretaria General de la Corporació.
Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i el Consell de Mallorca en matèria d’actuacions per al
desenvolupament de les inversions de l’Estat a les Illes Balears
Parts
Gabriel Barceló i Milta, vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme del
Govern de les Illes Balears, d’acord amb el Decret 6/2017, de 2 de juliol, de la
presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i
nomenat pel Decret 9/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears que actua
en nom i representació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, en exercici de les facultats que li atribueix el Decret 25/2003, de 24 de
novembre, del president de les Illes Balears pel qual es delega en els titulars de les
conselleries la firma de convenis de col·laboració i acords de cooperació.
Cosme Bonet Bonet, conseller executiu d’Economia i Hisenda del Consell Insular de
Mallorca, en virtut del que disposa l’article 1 d) del Decret de la Presidència del Consell
de dia 9 de juny de 2017 pel qual es determina l’organització del Consell Insular de
Mallorca, modificat pels decrets de la Presidència de dia 20 de juny de 2017 i de 24 de
juliol de 2017, que atribueix als consellers executius la facultat de signar els convenis de
col·laboració amb altres entitats relatius als assumptes dels seus departaments.

30

Antecedents
1. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica
2/1983, de 25 de febrer, i modificat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de
febrer, estableix en l’article 3 que la insularitat, com a fet diferencial, és
mereixedora d’especial protecció i que correspon als poders públics, de
conformitat amb el que estableix la Constitució, garantir la realització
efectiva de totes les mesures necessàries per evitar que del fet diferencial es
puguin derivar desequilibris econòmics o de qualsevol altres tipus que
vulnerin el principi de solidaritat entre totes les comunitats autònomes. Així
mateix, l’article 120.2 de l’Estatut estableix com a premissa per a
l’efectivitat dels principis de solidaritat, equitat i suficiència financera en el
finançament de la Comunitat Autònoma el reconeixement específic del fet
diferencial de la insularitat.
2. La disposició addicional sisena de l’Estatut d’autonomia preveu que una
llei de les Corts Generals ha de regular el règim especial balear, que ha de
reconèixer el dret específic i diferencial de la seva insularitat i que l’Estat ha
d’ajustar la seva política a la realitat pluriinsular de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, especialment en matèria de transports, infraestructures,
telecomunicacions, energia, medi ambient, turisme i pesca.
3. La disposició transitòria novena de l’Estatut d’autonomia estableix que
mentre les Corts Generals, en aplicació del que estableix la disposició
addicional sisena, no aprovin la modificació de la Llei 30/1998, de 29 de
juliol, del règim especial de les Illes Balears, i, en tot cas, en un termini no
superior a set anys, la inversió de l’Estat s’ha d’establir atenent la inversió
mitjana per càpita feta a les comunitats autònomes de règim comú,
determinada d’acord amb la normativa estatal, i s’han d’homogeneïtzar les
actuacions inversores fetes en aquestes comunitats autònomes per permetre’n
la comptabilitat, i tenir presents les circumstàncies derivades dels fets
diferencials i excepcionals de la comunitat autònoma de les Illes Balears
amb incidència en la quantificació de la inversió pública. Aquesta disposició
també estableix que per respondre d’aquest compromís inversor, el Govern
de les Illes Balears ha de proposar al Ministeri d’Economia i Hisenda els
convenis oportuns per executar els programes i les accions estatals sobre
R+D+I, transports, ports, medi ambient, ferrocarrils, carreteres, obres
hidràuliques, protecció del litoral, costes i platges, parcs naturals i
infraestructures turístiques.
4. El 13 d’agost de 2009, l’Institut de Turisme d’Espanya (TURESPAÑA) i
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears varen subscriure un conveni de
col·laboració en matèria de turisme per complir les disposicions que conté
l’Estatut d’autonomia i anivellar, d’aquesta manera, la inversió estatal per
càpita amb la realitzada a altres comunitats de règim comú. L’objecte
d’aquest Conveni és duu a terme accions de foment i desenvolupament
turístic mitjançant la realització d’una sèrie d’actuacions i obres
(relacionades en l’annex del Conveni) dirigides a la reestructuració,
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modernització i diversificació del sector turístic. La clàusula quarta del
Conveni preveu que TURESPAÑA finançarà un total de 30 milions d’euros
que es distribueixen entre les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera. L’import corresponent a Mallorca i la seva aplicació
pressupostària de càrrec són els següents:
[ ...] 20.208.432A.752 A la C.A de las Illes Balears para la adquisición
y rehabilitación de Can Weyler – Mallorca: 3.100.000, 00 euros.
20.208.432A.753 A la C.A de las Illes Balears para el Centro
Internacional de Fotografía Toni Catany – Mallorca: 4.300.000, 00
euros.
5. D’acord amb l’establert en les clàusules tercera, quarta i quinta de dit
Conveni, TURESPAÑA va transferir a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears 30 milions d’euros per a finançar projectes en les illes de Mallorca
(7.400.000,00 euros), Menorca (12.000.000,00 euros), Eivissa (9.100.000,00
euros) i Formentera (1.500.000,00 euros). Així mateix, la clàusula tercera
estableix com a obligació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
rebre els fons de TURESPAÑA i distribuir-los entre els consells insulars en
funció del que s’estableixi en els convenis que es signin a tal efecte entre
l’Administració de la Comunitat Autònoma i els consells insulars.
6. El 29 d’octubre de 2009, l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i el Consell de Mallorca signaren un conveni amb l’objecte
d’establir el règim de col·laboració entre ambdues administracions per a
l’execució de les inversions que preveia el Conveni subscrit amb l’Estat, en
relació amb la disposició transitòria novena de l’Estatut d’autonomia.
D’acord amb l’annex d’aquest Conveni, i en els mateixos termes prevists en
el Conveni entre TURESPAÑA i la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, de 13 d’agost de 2009, les actuacions a executar són les següents:
Actuacions
Objecte: adquisició i
rehabilitació de Can
Weyler.
Finançament:
TURESPAÑA
Objecte:
centre
internacional
de
fotografia Toni Catany.
Finançament:
TURESPAÑA
TOTAL
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Pressupost
3.100.000,00

4.300.000,00

7.400.000,00

7. En relació a l’aportació inicial de 7.400.000,00 euros de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, procedents dels fons de TURESPAÑA, que
estava prevista al Conveni 29 d’octubre de 2009, el Consell de Mallorca va
justificar un total d'1.541.176,70 euros, dels quals, 1.540.200,00 euros
corresponen a l’adquisició de l’immoble Can Weyler i 976,70 euros a les
despeses notarials de l’adquisició.
8. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha abonat al Consell de
Mallorca 1.540.200,00 euros d’acord amb la Resolució del conseller
d’Economia i Hisenda de 2 de novembre de 2010, quantia corresponent a la
compravenda de l’immoble. Les despeses notarials, per import de 976,70
euros han estat informades favorablement mitjançant informe de 6 de
setembre de 2016 de la cap del Departament de Coordinació i Planificació,
però no han estat liquidades al Consell de Mallorca.
9. La clàusula tercera del Conveni preveu que les actuacions podran
executar-se en un termini de trenta mesos i justificar-se en un termini de
quaranta mesos, comptadors ambdós, des de la signatura del Conveni. Si bé,
mitjançant Resolució del conseller de Turisme i Esports de data 10 de
desembre de 2013 es va prorrogar, en els mateixos termes establerts a la
Resolució de la secretària d’Estat de Turisme de 18 d’octubre de 2013, fins
al 31 de desembre de 2016 el termini d’execució i, fins al 31 de desembre de
2017 el termini de justificació, de les actuacions incloses en el Conveni de
29 d’octubre de 2009.
10. El 3 de desembre de 2015, es va subscriure un Protocol d’intencions
entre l’Administració General de l’Estat i la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per a l’ impuls financer de les actuacions inversores. Dit
protocol contempla l’adaptació dels calendaris prevists d’execució i
justificació dels convenis detallats en l’Annex I del Protocol. En dit Annex I
figura el CIE 5 Mallorca, de 13 d’agost de 2009.
11. En data 29 d’abril de 2016, d’acord amb l’establert en el Protocol
d’intencions esmentat en el punt anterior, s’ha signat una Addenda
modificativa del Conveni de 13 d’agost de 2009 per la qual s’amplia la seva
vigència fins al 31 de desembre de 2019 i s’estableixen un nous terminis
d’execució i justificació, fins al 31 de desembre de 2018 i, fins al 31 de
desembre de 2019, respectivament.
12. Per tot l’abans esmentat, resulta necessari comptar amb un nou
instrument de col·laboració entre ambdues administracions autonòmica i
insular, per a l’execució de les inversions previstes en el Conveni subscrit
amb l’Estat de 13 d’agost de 2009, en els termes prevists en la seva Addenda
modificativa de 29 d’abril de 2016. Tot això atès que, el Conveni entre la
CAIB i el Consell de Mallorca de 29 d’octubre de 2009 que canalitza la
inversió de l’Estat, no és manté vigent.
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13. En data 9 de juny de 2017, el Consell de Govern, a proposta de la
consellera de Cultura, Participació i Esports, va adoptar l'acord d'encomanar
a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports l'execució de l'actuació
Centre Internacional de Fotografia Toni Catany.
14. És voluntat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears col·laborar amb el Consell de Mallorca en l’execució d’una part del
Conveni subscrit amb l’Estat de 13 d’agost de 2009 i modificat mitjançant
Addenda de 29 d’abril de 2016, i que, als efectes d’aquest Conveni, inclourà
una part de la següent actuació:
-Adquisició i rehabilitació de Can Weyler.
15. Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària
per formalitzar aquest Conveni, d’acord amb les següents
Clàusules
1.Objecte
1.
Aquest Conveni té per objecte establir el règim de col·laboració entre
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell de Mallorca
per a l’execució i justificació d’una part d’una de les actuacions que preveu el Conveni
subscrit entre l’Institut de Turisme d’Espanya (TURESPAÑA) i la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, de data 13 d’agost de 2009, i modificat mitjançant
Addenda de 29 d’abril de 2016, en relació amb la disposició transitòria novena de
l’Estatut d’autonomia, que es recullen en l’annex d’aquest Conveni.
2. El present Conveni complementa al Conveni de col·laboració entre l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell de Mallorca en matèria
d’actuacions per al desenvolupament de les inversions de l’Estat a les Illes Balears de
data 29 d’octubre de 2009. Per tant, seran acceptades per part de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears les factures i les certificacions de data
anterior a la signatura del present Conveni corresponents a l'actuació contemplada en el
seu Annex.
3. Les actuacions objecte d’aquest Conveni, una vegada executades, seran
titularitat del Consell de Mallorca.
FISCALITZAT I CONFORME
DATA:
SIGNAT:
2. Naturalesa i legislació aplicable
1. Aquest Conveni té naturalesa administrativa. En particular, els dubtes i les llacunes
que es puguin suscitar en la seva aplicació s’han de resoldre de conformitat amb els
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principis que estableix la legislació vigent en matèria de contractes del sector públic i,
en general, la legislació administrativa, com també si no n’hi ha, el dret comú.
2. En tot cas, és competent per conèixer dels litigis que es puguin suscitar en la seva
execució i interpretació la jurisdicció contenciosa administrativa.
3. Pressupost de les actuacions
El pressupost de l'actuació i de les obres a què es refereix l’annex del present Conveni
ascendeix a 262.495,31 euros.
4. Finançament i justificació
1. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears aporta la quantia de dos-cents seixantados mil quatre-cents noranta-cinc amb trenta-un euros (262.495,31€) procedents de
l’Administració
estatal,
amb
càrrec
a
la
partida
pressupostària
12201G/751C01/76100/10 FF31201, que és la quantia corresponent de minorar als
3.100.000,00 euros procedents dels fons estatals, la quantia ja pagada d’1.540.200,00
euros conforme al Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i el Consell de Mallorca en matèria d’actuacions per al
desenvolupament de les inversions de l’Estat a les Illes Balears de 29 d’octubre de
2009, i la quantia que executarà directament l’Administració de la Comunitat
Autònoma, 1.297.304,69 euros.
2. Dita aportació es durà a terme d’acord amb la següent distribució d’anualitats i
imports:
2017:
2018:
2019:
TOTAL

0,00 €
131.247,65 €
131.247,66 €
262.495,31 €

L’import de les anualitats compromeses es podrà ajustar anualment i/o redistribuir
d’acord amb les justificacions presentades pel Consell de Mallorca durant l’exercici
pressupostari corresponent, sense que aquestes modificacions impliquin la tramitació
d’un expedient de modificació de conveni.
3. Les aportacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s’han de dur a terme a
mesura que el Consell de Mallorca justifiqui la despesa corresponent a l’execució de les
obres i actuació objecte d’aquest Conveni, en els termes que s’indiquen en l’apartat
novè d’aquesta clàusula.
4. La Conselleria competent en matèria turística disposarà d’un termini de 2 mesos per a
l’emissió de l’informe sobre la justificació de la despesa presentada pel Consell de
Mallorca des del moment en què la rebi. En el cas de què sigui necessària l’esmena
d’aquesta justificació, en qualsevol moment de l’anàlisi de la documentació rebuda des
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del Consell, el termini de dos mesos començarà a comptar de nou des del moment en
què la Conselleria rebi la nova documentació.
Per altra part, des del moment del reconeixement de l’obligació sobre la justificació de
la despesa, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears disposarà d’un termini de 6
mesos per a l’ordenació del pagament, tenint en compte que les ordres de pagament
s’han d’ajustar a les previsions del pla de tresoreria tal com estableix l’article 89 de la
Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
5. Atès que la validació de la justificació presentada pel Consell de Mallorca per part de
l’Administració general de l’Estat es durà a terme en un moment procedimental
posterior, si d’aquesta és derivés un expedient de reintegrament de fons contra la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears conseqüència d’una possible discrepància
entre els criteris aplicats per l’Administració general de l’Estat i els criteris aplicats per
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aquesta podrà iniciar un
expedient de reintegrament de fons contra el Consell de Mallorca en els mateixos
termes que el procediment iniciat per l’Administració general de l’Estat.
6. En cap cas la Comunitat Autònoma de les Illes Balears no abonarà cap quantia
superior a la fixada en aquest Conveni. Aquesta quantia es considera, en tot cas, com un
màxim. Si les despeses imputables a l'actuació són superiors, correspon al Consell de
Mallorca assumir-ne l’excés, i ha de preveure en els seus pressuposts anuals les
dotacions que, si escau, siguin necessàries per finançar la resta del cost de les actuacions
que constitueixen l’objecte d’aquest Conveni.
7. En el cas que no es consumeixin tots els crèdits prevists per l'actuació d’un exercici
pressupostari, s’ha de fer la reprogramació corresponent, de manera que es pugui
executar tot el finançament que preveu aquest Conveni. La proposta de reprogramació
ha de ser formulada per la Comissió Mixta que preveu la clàusula vuitena, i en tot cas
vendrà referida a l'actuació prevista en l’annex del present Conveni.
8. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha d’efectuar les actuacions
corresponents per tal de traspassar els crèdits no executats durant un exercici a l’exercici
següent.
9. L'actuació que estipula aquest Conveni s’ha d’executar com a màxim fins al 31 de
desembre de 2018, d’acord amb el previst en l’Addenda de data 29 d’abril de 2016,
modificativa del Conveni amb l’Estat de data 13 d’agost de 2009.
10. Les despeses s’han de justificar mitjançant els certificats i la resta de documents
justificatius de les despeses d’inversió corresponents com a màxim fins al 15 de maig de
2019.
11. Sens perjudici dels terminis màxims de justificació que s’estableixen en els
paràgrafs anteriors d’aquest punt, el Consell de Mallorca ha de presentar, abans del 31
de juliol de l'exercici 2018 i del 15 de maig de l’exercici 2019, la justificació de les
despeses imputables a l’execució de les obres i l'actuació programada, les quals s’han
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d’abonar amb càrrec als crèdits pressupostaris de la Comunitat Autònoma que resultin
de la incorporació dels romanents per a despeses amb finançament afectat a què es
refereix l’article 6.4 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats
aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
En tot cas, la manca de justificació total o parcial de les despeses imputables a les obres
i actuació programades dins els terminis màxims establerts, donarà lloc a la pèrdua total
o parcial, del dret a cobrar les aportacions de la Comunitat Autònoma, de conformitat
amb el principi de proporcionalitat.
Les quantitats no justificades seran reintegrades total o parcialment a l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
5.Execució i contractació
1. El Consell de Mallorca ha de redactar, revisar i aprovar l'actuació del Conveni.
També ha d’instar, si escau, la tramitació i l’aprovació de la declaració d’impacte
ambiental i de qualsevol altra autorització sectorial que requereixin les actuacions
d’acord amb la legislació vigent.
2. La licitació, la contractació i el pagament de les obres i actuació que s’han de dur a
terme, detallades en l’annex d’aquest Conveni, correspon al Consell de Mallorca. Així
mateix, li corresponen també la direcció, el control, la vigilància i la inspecció
d’aquestes obres i actuació.
3. Les incidències que puguin sorgir en el decurs de l'actuació prevista en l’annex
d’aquest Conveni i que, d’acord amb la normativa del sector públic, impliquin un
augment del pressupost de l'actuació que s’ha de desenvolupar, han de ser finançades
pel Consell de Mallorca.
4. No obstant allò establert en els punts anteriors d’aquesta clàusula, la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, directament o bé mitjançant l'ens del sector públic
instrumental corresponent, podrà dur a terme qualsevol tipus d’actuacions encaminades
a complir amb el termini màxim d’execució previst en la clàusula 3.8 d’aquest Conveni,
previ acord de la Comissió de Programació, Seguiment i Control establerta en la
clàusula vuitena d'aquest Conveni, i sense necessitat de modificar aquest Conveni.
6.Expropiacions i serveis afectats
El Consell de Mallorca ha de dur a terme l’adquisició o la posada a la seva disposició
dels terrenys necessaris per dur a terme l'actuació a què es refereix aquest Conveni,
lliures de càrregues i gravàmens. Les quanties pagades per les expropiacions necessàries
s’inclouen en la quantia que estableixen la clàusula tercera d’aquest Conveni.
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La justificació del imports satisfets en concepte d’expropiacions s’ha de fer mitjançant
el certificat corresponent.
7.Publicitat
La contribució financera de l’Administració de l’Estat ha de quedar reflectida en els
cartells divulgatius de les actuacions en la forma que acordi la Comissió de Seguiment a
què es refereix la clàusula vuitena i l’annex d’aquest Conveni.
8.La Comissió de Programació, Seguiment i Control
1. Es crea la Comissió de Programació, Seguiment i Control d’aquest Conveni, formada
per aquests membres:
c) Tres representants de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, un dels quals ha d’actuar com a president de la Comissió.
d) Tres representants del Consell de Mallorca.
2. Poden assistir a les sessions, com a assessors, els tècnics que es consideri
convenients, segons la naturalesa dels assumptes sobre els quals s’hagi de tractar.
3. La Comissió s’ha reunir al llarg de l’execució del Conveni en sessió ordinària una
vegada cada semestre, i en sessió extraordinària sempre que es consideri necessari a
petició de qualsevol part.
Les convocatòries de les sessions han d’incloure l’ordre del dia corresponent, i s’han de
fer arribar amb una setmana d’antelació.
En el cas que un vocal no pugui assistir a la sessió, se n’ha de designar un substitut
perquè el representi o ha de delegar el seu vot en un altre membre de la Comissió.
4. Les funcions de la Comissió són les següents:
e) Fer la programació i el seguiment de l'actuació del Conveni i conèixer l’estat
d’execució, com també les seves incidències, ja siguin tècniques o
administratives i, adoptar les decisions oportunes.
f)

Proposar i, si escau, acordar, les modificacions del conveni que es considerin
adequades, sempre que el seu cost total no excedeixi l’import total del conveni.

g) Garantir l’intercanvi d’informació entre la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i el Consell de Mallorca.
h) En cas de dubte, interpretar les normes i les previsions d’aquest Conveni.
9.Control financer
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La Comissió Mixta, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell de
Mallorca han de facilitar tota la informació necessària perquè la Intervenció General de
l’Estat o de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears puguin efectuar, si ho
consideren adequat, l’exercici de les seves funcions de control.
10. Conservació i explotació
La conservació, el manteniment i l’explotació de l'actuació inclosa en aquest Conveni
en cap cas no són per compte de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sinó per
càrrec del Consell de Mallorca, com a titular d’aquesta.
11. Vigència
Aquest Conveni es mantindrà vigent a partir de la data de la seva signatura fins al 31 de
desembre de 2019, sens perjudici del termini necessari per l’eventual exigència de
responsabilitats de tots tipus que es pugui generar a causa d’una execució defectuosa.
No obstant l’establert en el paràgraf anterior, en el supòsit de pròrroga de la vigència del
Conveni de col·laboració amb l’Estat de data 13 d’agost de 2009, el termini de vigència
del present Conveni coincidirà amb l’establert en el Conveni amb l’Estat assenyalat.
Palma,
Per l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears

Pel Consell de Mallorca

Sr. Gabriel Barceló i Milta

Cosme Bonet Bonet

Annex

Illa

Mallorca
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Projecte

-

Import
projecte
Adquisició i
rehabilitació
de
Can
Weyler.
Finançament:
TURESPAÑA
.

1.802.695,31€

del

Import executat i pagat
per la CAIB (Conveni
de 29 d'octubre de
2009)
1.540.200,00 €

Aportació CAIB

262.495,31 €

PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL PROJECTE DEL PRESSUPOST
GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA, BASES D’EXECUCIÓ I
PLANTILLA PER L’EXERCICI 2018.
Es dona compte de la següent proposta del president:
El president de la Corporació, d’acord amb el que disposen els articles 90 i 112 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, així com els articles
162 a 171 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i la resta de
disposicions que regulen la matèria, ha procedit a elaborar el Projecte de Pressupost
d’aquesta Corporació per a l’exercici 2018.
En la confecció de l’esmentat Projecte de pressuposts s’han tengut en compte tots els
antecedents indispensables, tant pel que fa a despeses que obligatòriament té a càrrec
seu la Corporació, com a ingressos, els quals han estat calculats d’acord amb els
rendiments dels exercicis anteriors i amb les aportacions de l’Estat i de la CAIB en
matèria de convenis.
D’acord amb l’informe d’Intervenció General, s’ha aconseguit l’objectiu d’estabilitat
pressupostària fixat en l’art. 20 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, General
d’Estabilitat Pressupostària, rectificada per la Llei 15/2006, de 26 de maig i el límit de
deute de l’art. 13 de la Llei esmentada.
El projecte de pressupost se sotmet a informe de la Comissió de Serveis General i
especial de Comptes i es formula la següent:
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar el Projecte del Pressupost propi de la Corporació, el dels
Organismes Autònoms “Institut Mallorquí d’Afers Socials”, “Institut de l’Esport Hípic
de Mallorca” i “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”, el dels Consorcis
“Consorci Serra de Tramuntana”, “Consorci TIC Mallorca” i “Consorci Eurolocal
Mallorca” així com l'estat de despeses i d’ingressos de la societat mercantil "Ràdio i
Televisió de Mallorca, SAU" per a l'exercici de 2018, el resum dels quals, per capítols,
és el següent:
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2018 CONSELL DE MALLORCA
CAPITOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2018

DESPESES
1
2
3
4
5

A) OPERACIONS CORRENTS
Despeses de personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència

6
7
8
9

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL DESPESES

67.229.135,94
45.730.979,39
3.047.613,58
209.441.387,16
2.000.000,00

68.869.376,53
38.618.472,29
100.000,00
6.192.500,00
441.229.464,89

INGRESSOS
1
2
3
4
5

A) OPERACIONS CORRENTS
Imposts directes
Imposts indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

6
7
8
9

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Alienació inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS
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14.036.060,27
15.638.386,34
2.848.121,00
323.695.028,27
2.756.967,22

4.319.584,00
65.335.317,79
100.000,00
12.500.000,00
441.229.464,89

2018 INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS
CAPITOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2018

DESPESES
1
2
3
4
5

A) OPERACIONS CORRENTS
Despeses de personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència

6
7
8
9

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL DESPESES

64.259.622,97
98.915.081,68
42.500,00
25.595.329,79

4.990.723,00
2.486.797,41
125.000,00
196.415.054,85

INGRESSOS
1
2
3
4
5

A) OPERACIONS CORRENTS
Imposts directes
Imposts indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

6
7
8
9

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Alienació inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS
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6.075.480,85
182.708.533,78
28.519,81

7.477.520,41
125.000,00
196.415.054,85

2018 INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MCA
CAPITOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2018

DESPESES
1
2
3
4
5

A) OPERACIONS CORRENTS
Despeses de personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència

6
7
8
9

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL DESPESES

1.121.002,47
827.272,39
3.000,00
1.097.000,00

990.000,00
5.000,00
4.043.274,86

INGRESSOS
1
2
3
4
5

A) OPERACIONS CORRENTS
Imposts directes
Imposts indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

6
7
8
9

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Alienació inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS
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276.000,00
2.432.400,00
339.874,86

990.000,00
5.000,00
4.043.274,86

2018 AGÈNCIA DEFENSA DEL TERRITORI DE
MALLORCA
CAPITOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2018

DESPESES
1
2
3
4
5

A) OPERACIONS CORRENTS
Despeses de personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència

6
7
8
9

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL DESPESES

2.841.361,29
262.000,00

602.557,80
6.000,00
3.711.919,09

INGRESSOS
1
2
3
4
5

A) OPERACIONS CORRENTS
Imposts directes
Imposts indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

6
7
8
9

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Alienació inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS
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3.190.919,09
515.000,00

6.000,00
3.711.919,09

2018 CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA
CAPITOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2018

DESPESES
1
2
3
4
5

A) OPERACIONS CORRENTS
Despeses de personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència

6
7
8
9

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL DESPESES

478.000,00
54.000,00

218.000,00
600.000,00

1.350.000,00

INGRESSOS
1
2
3
4
5

A) OPERACIONS CORRENTS
Imposts directes
Imposts indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

6
7
8
9

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Alienació inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS
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550.000,00

800.000,00

1.350.000,00

2018 CONSORCI TIC MALLORCA
CAPITOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2018

DESPESES
1
2
3
4
5

A) OPERACIONS CORRENTS
Despeses de personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència

6
7
8
9

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL DESPESES

1.578.079,59
848.392,33
1.000,00

259.556,40
3.000,00
2.690.028,32

INGRESSOS
1
2
3
4
5

A) OPERACIONS CORRENTS
Imposts directes
Imposts indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

6
7
8
9

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Alienació inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS
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519.499,44
1.910.772,48
200,00

259.556,40

2.690.028,32

2018 CONSORCI EUROLOCAL
CAPITOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2018

DESPESES
1
2
3
4
5

A) OPERACIONS CORRENTS
Despeses de personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència

6
7
8
9

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL DESPESES

205.000,00
79.000,00

1.000,00

285.000,00

INGRESSOS
1
2
3
4
5

A) OPERACIONS CORRENTS
Imposts directes
Imposts indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

6
7
8
9

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Alienació inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS
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285.000,00

285.000,00

2018 RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA, SAU
CAPITOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2018

DESPESES
1
2
3
4
5

A) OPERACIONS CORRENTS
Despeses de personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència

6
7
8
9

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL DESPESES

29.044,00
38.561,96
100,00

67.705,96

INGRESSOS
1
2
3
4
5

A) OPERACIONS CORRENTS
Imposts directes
Imposts indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

6
7
8
9

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Alienació inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS

7.800,00

59.905,96
67.705,96

SEGON.- L’estat de consolidació per a l’exercici 2018 del pressupost de la Corporació
i dels Organismes Autònoms “Institut Mallorquí d’Afers Socials”, “Institut de l’Esport
Hípic de Mallorca”, “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”, dels consorcis “C.
Serra de Tramuntana”, “C. TIC Mallorca”, “C. Eurolocal Mallorca” i de la societat
mercantil “Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU”, a nivell de capítols, és el següent:
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2018 PRESSUPOST CONSOLIDAT CONSELL DE MALLORCA, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, ELS SEUS CONSORCIS I SOCIETATS
CAP

DENOMINACIÓ

1
2
3
4
5

A) OPERACIONS CORRENTS
Despeses de personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència

6
7
8
9

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

CdM

IMAS

IEHM

ADTM

CST

C.TIC

C.EUROLOCAL

RTVMA

TOTAL SENSE
CONSOLIDAR

TRANSF.
INTERNES

TOTAL
CONSOLIDAT

DESPESES

TOTAL DESPESES

67.229.135,94
45.730.979,39
3.047.613,58
209.441.387,16
2.000.000,00

64.259.622,97
98.915.081,68
42.500,00
25.595.329,79

1.121.002,47
827.272,39
3.000,00
1.097.000,00

2.841.361,29
262.000,00

68.869.376,53
38.618.472,29
100.000,00
6.192.500,00

4.990.723,00
2.486.797,41
125.000,00

990.000,00

602.557,80

5.000,00

6.000,00

441.229.464,89 196.415.054,85

4.043.274,86

3.711.919,09

478.000,00

1.578.079,59
848.392,33
1.000,00

205.000,00
79.000,00

259.556,40

1.000,00

29.044,00
38.561,96
100,00

54.000,00

218.000,00
600.000,00

75.931.213,73
41.705.269,70
239.000,00
6.192.500,00

3.000,00
1.350.000,00

2.690.028,32

285.000,00

137.263.246,26
147.179.287,75
3.094.213,58
236.187.716,95 187.115.667,29
2.000.000,00

9.527.076,81

137.263.246,26
147.179.287,75
3.094.213,58
49.072.049,66
2.000.000,00

75.931.213,73
32.178.192,89
239.000,00
6.192.500,00

67.705,96

649.792.447,97 196.642.744,10

453.149.703,87

7.800,00

14.036.060,27
15.638.386,34
12.910.020,38
512.096.734,53 187.115.667,29
3.133.361,89

14.036.060,27
15.638.386,34
12.910.020,38
324.981.067,24
3.133.361,89

INGRESSOS
1
2
3
4
5

A) OPERACIONS CORRENTS
Imposts directes
Imposts indirectes
Taxes, preus públics i altres ing.
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

6
7
8
9

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Alienació inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS

14.036.060,27
15.638.386,34
2.848.121,00
6.075.480,85
323.695.028,27 182.708.533,78
2.756.967,22
28.519,81

4.319.584,00
65.335.317,79
100.000,00
12.500.000,00

276.000,00
2.432.400,00
339.874,86

3.190.919,09
515.000,00

7.477.520,41
125.000,00

990.000,00
5.000,00

6.000,00

441.229.464,89 196.415.054,85

4.043.274,86

3.711.919,09

550.000,00

800.000,00

519.499,44
1.910.772,48
200,00

285.000,00

259.556,40
59.905,96

1.350.000,00

2.690.028,32

285.000,00

67.705,96

4.319.584,00
74.862.394,60
295.905,96
12.500.000,00

9.527.076,81

649.792.447,97 196.642.744,10

TERCER.- Aprovar el projecte de bases d’execució que acompanyen el pressupost
general així com les plantilles de personal que es preveuen en els respectius pressuposts
per a l’exercici 2018.
QUART.- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública i entrarà en vigor, dins
l’exercici a què es refereix, una vegada que s’hagi complit el que disposa l’art. 112.3 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de règim local i també l’article 169 del
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES
RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DEL RECURS D’ALÇADA DEDUÏT CONTRA
L’ACORD DE LA COMISSIÓ INSULAR D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI,
URBANISME I PATRIMONI HISTÒRIC DEL CONSELL DE MALLORCA DE
15 DE FEBRER DE 2008, QUE ORDENÀ LA DEMOLICIÓ DE LES OBRES
OBJECTE D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA DE LA PARCEL·LA 213 DEL
POLÍGON 11 DEL TERME MUNICIPAL DE SINEU.
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i
Infraestructures:
Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord de la Comissió Insular
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de 15 de febrer de 2008, el
procediment de restitució incoat contra la Sra. Martina Gelabert Rebassa per la
realització d'actes d'edificació i ús del sòl constitutius d'infracció urbanística a la
parcel·la 213 del polígon 11 de Sineu, i havent-se interposat recurs d’alçada per la Sra.
Gelabert, a la vista de l'informe de la TAG Cap de la Secció Executiva de l'Agència de
17 d'octubre de 2017, la Consellera Executiva de Territori i Infraestructures proposa que
el CONSELL EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti el següent:
ACORD
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4.319.584,00
65.335.317,79
295.905,96
12.500.000,00
453.149.703,87

"Desestimar, de conformitat amb l'informe de la TAG, cap de la Secció Executiva de
l'Agència, de 17 d'octubre de 2017, el recurs d'alçada interposat per la Sra. Martina
Gelabert Rebassa contra l'acord de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori,
Urbanisme i Patrimoni Històric en sessió celebrada el 15 de febrer de 2008, pel qual es
va ordenar la demolició de les actuacions realitzades en la parcel·la 213 del polígon 11
del terme municipal de Sineu.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut
la notificació d’aquest acord.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques."
DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA
INTERPOSAT PEL SR. JPCP CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA
PRESIDENTA DE L’IMAS DE 14 DE JUNY DE 2017 PER LA QUAL
S’APROVA LA LLISTA DEFINITIVA DEL PERSONAL DE L’IMAS INCLÒS
DINS L’ÀMBIT D’APLICACIÓ DE L’ACORD EN MATÈRIA DE CARRERA
PROFESSIONAL.
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets
Socials:
Antecedents de fet
1.
En data 19 de gener de 2017, la Mesa General de Negociació Conjunta de
personal funcionari i laboral del Consell de Mallorca i de l’IMAS va aprovar, per
unanimitat, un acord en matèria de carrera professional del personal, de conformitat
amb les prescripcions del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el
text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TRLEBEP), el text del qual
ha estat signat en data 26 de gener de 2017 per la representació de l’Administració i les
organitzacions sindicals que formen part de la Mesa.
2.
En data 9 de març de 2017, el Ple del Consell de Mallorca va aprovar l’Acord de
la Mesa General de Negociació Conjunta de personal funcionari i laboral del Consell de
Mallorca i de l’IMAS en matèria de carrera professional, signat dia 26 de gener de 2017
per la representació de l’Administració i les organitzacions sindicals que formen part de
la Mesa, el qual es va publicar en el BOIB núm. 33, de 18 de març de 2017.
3.
En la mateixa disposició es preveu que en el termini d’un mes a partir de
l’endemà que l’Acord sigui aprovat pel Ple del Consell Insular de Mallorca, s’ha de
publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears una llista on constin totes les persones
incloses dins del seu àmbit d’aplicació, en la qual figuri el nom i llinatges; el número
del DNI; el subgrup, el cos o l’escala o el grup i la categoria professional; el nivell
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reconegut i el període de serveis previs sobrers, una vegada computats els que resultin
necessaris per accedir al nivell corresponent de la carrera professional.
4.
En aplicació de l’anterior, en data de 04 d’abril de 2017, (BOIB núm. 42, de 08
d’abril de 2017) la presidenta de l’IMAS va dictar resolució per la qual s’aprova la llista
provisional del personal de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials inclòs a l’àmbit
d’aplicació de l’Acord en matèria de carrera professional, i s’atorga un termini de deu
dies des de l’endemà de la seva publicació per presentar reclamacions, o bé, atès el
caràcter voluntari de la carrera professional horitzontal, per renunciar a la seva
participació en el sistema de carrera professional horitzontal. Aquest termini acaba el 26
d’abril de 2017.
5.
Amb data de Registre General d'Entrada de 12 d'abril de 2017, i núm. 11464, el
senyor JPCP amb DNI XXX, va presentar escrit d'al·legacions a la llista provisional
sol·licitant ser inclòs en l'àmbit d'aplicació de l'Acord en matèria de carrera professional
en el grup A2, nivell 1, amb 85 dies sobrers, i subsidiàriament el reconeixement de la
seva carrera professional a l'Ajuntament de Palma.
6.
En data de 13 de juny de 2017, la presidenta de l’IMAS va dictar resolució per la
qual es desestimen les al·legacions presentades pel personal de l'Institut Mallorquí
d'Afers Socials no
7.
inclòs a l'àmbit d'aplicació de l'Acord en matèria de carrera professional.
8.
En data 14 de juny de 2017, (BOIB núm. 74, de 17 de juny de 2017) la
presidenta de l’IMAS va dictar resolució per la qual s’aprova la llista definitiva del
personal de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials inclòs a l’àmbit d’aplicació de l’Acord
en matèria de carrera professional, i s’atorga un termini d'un mes des de l’endemà de la
seva publicació per presentar recurs d'alçada. Aquest termini va acabar el 17 de juliol de
2017.
9.
Amb data de Registre General d'Entrada de 14 de juliol de 2017, i núm. 22293,
el senyor JPCP amb DNI XXX, va presentar recurs d'alçada sol·licitant ser inclòs en
l'àmbit d'aplicació de l'Acord en matèria de carrera professional en el grup A2, nivell 1,
amb 85 dies sobrers, i subsidiàriament el reconeixement de la seva carrera professional
a l'Ajuntament de Palma. A tals efectes aporta la següent documentació:
1.
Annex 1 Certificat de serveis previs de l'Ajuntament de palma (doc. 1)
2.
Resolució de reconeixement de temps de serveis previs, per al còmput de
triennis de l'IMAS (doc. 2)
3.
Certificació de reconeixement de carrera professional del grup C2, nivell
1 de l'Ajuntament de Palma (doc. 3)
4.
Còpia de les al·legacions presentades a la llista provisional (doc. 4)
Fonaments de dret
1. El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de
l’IMAS de data 14 de juny de 2017.
D'acord amb el que es disposa a l'article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de
l'IMAS (BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), contra els actes dictats per
la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es pot interposar recurs
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d'alçada davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb
els efectes de la Llei del procediment administratiu comú.
2. Atès el que es disposa a la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, el procediment per
tramitar i resoldre recursos administratius es troba regulat en els articles 112 a
120 i, en concret, en els articles 121 i 122 respecte del recurs d’alçada.
Atesos els articles de referència el recurs d’alçada interposat en data 14 de juliol
de 2017, contra la resolució de data 14 de juny de 2017, es va presentar dins del
termini i en la forma escaients.
3. Mitjançant el recurs d'alçada, la persona interessada sol·licita ser inclòs en
l'àmbit d'aplicació de l'Acord en matèria de carrera professional en el grup A2,
nivell 1, amb 85 dies sobrers, i subsidiàriament el reconeixement de la seva
carrera professional a l'Ajuntament de Palma.
4. La disposició transitòria primera d’aquest Acord preveu un període transitori —
que té per finalitat l’enquadrament inicial de nivell— amb caràcter extraordinari
al qual pot optar, per una sola vegada, el personal inclòs en el punt 2 de l’Acord.
Fora d’aquest període d’implantació, només poden desenvolupar la seva carrera
professional horitzontal en el model ordinari.
Durant aquesta fase extraordinària, el personal serà classificat en el nivell que li
correspongui tenint en compte únicament i exclusivament el temps de serveis
prestats amb independència del cos, grup o escala, o en qualsevol grup
professional laboral.
Els requisits i els mèrits que s’hagin de tenir en compte en aquesta fase
extraordinària d’implantació s’han d’entendre referits a 31 de desembre de 2016.
5. El senyor JPCP amb DNI XXX, va ser nomenat funcionari interí per
desenvolupar programes temporals que responen a necessitats no permanents de
l'administració, ocupant el lloc de tècnic de grau mitjà, adscrit al Servei de
Sistemes d'Informació i Suport Tecnològic, Gerència, en data de 2 de març de
2017. Per tant no procedeix reconèixer al senyor Jose Pablo Campos Parrado el
nivell I amb 85 dies sobrers del grup A2.
6. En relació a la sol·licitud subsidiària de el reconeixement de la seva carrera
professional a l'Ajuntament de Palma, el punt 2.2 de l'Acord preveu que «el
personal que hagi accedit a l’Administració Insular amb posterioritat a
l’entrada en vigor d’aquest Acord, per mitjà del sistemes ordinaris de provisió,
sigui per concurs de mèrits o sigui per lliure designació, se li reconeixerà la
progressió aconseguida en el sistema de carrera professional horitzontal de la
seva administració d’origen, d’acord amb el principi de reciprocitat i els
criteris d’homologació que es determinin en els convenis de conferència
sectorial o d’altres instruments de col·laboració que es puguin subscriure».
7. Haguda compte que no es compleixen els requisits esmentats; el senyor Campos
Parrado no ha accedit pels sistemes ordinaris de provisió, i no existeix
instrument de col·laboració amb l'Ajuntament de Palma que faci efectiu el
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principi de reciprocitat ni els criteris d'homologació; procedeix desestimar la
sol·licitud subsidiària del senyor CP de reconèixer la progressió aconseguida en
el sistema de carrera professional horitzontal de l'Ajuntament de Palma.
8. Vist allò que disposa l’article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de l'IMAS
(BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), l’òrgan competent per resoldre el
recurs d’alçada és el Consell Executiu del Consell de Mallorca.
Proposta de resolució
Per tot el que s’ha exposat, propòs:
Primer.- DESESTIMAR la sol·licitud del senyor senyor JPCP amb DNI XXX, de
reconeixement del nivell I amb 85 dies sobrers del grup A2.
Segon.- DESESTIMAR la sol·licitud subsidiària del senyor JPCP amb DNI XXX, de
reconeixement de la progressió aconseguida en el sistema de carrera professional
horitzontal de l'Ajuntament de Palma.
APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA
INTERPOSAT PEL SRA. ACR CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA
PRESIDENTA DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS DE 14 DE
JUNY DE 2017 PER LA QUAL S’APROVA LA LLISTA DEFINITIVA DEL
PERSONAL DE L’ L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS INCLÒS
DINS L’ÀMBIT D’APLICACIÓ DE L’ACORD EN MATÈRIA DE CARRERA
PROFESSIONAL.
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets
Socials:
Antecedents de fet
1. En data 19 de gener de 2017, la Mesa General de Negociació Conjunta de
personal funcionari i laboral del Consell de Mallorca i de l’IMAS va aprovar,
per unanimitat, un acord en matèria de carrera professional del personal, de
conformitat amb les prescripcions del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, que aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic (TRLEBEP), el text del qual ha estat signat en data 26 de gener de 2017
per la representació de l’Administració i les organitzacions sindicals que formen
part de la Mesa.
2. En data 9 de març de 2017, el Ple del Consell de Mallorca va aprovar l’Acord de
la Mesa General de Negociació Conjunta de personal funcionari i laboral del
Consell de Mallorca i de l’IMAS en matèria de carrera professional, signat dia
26 de gener de 2017 per la representació de l’Administració i les organitzacions
sindicals que formen part de la Mesa, el qual es va publicar en el BOIB núm. 33,
de 18 de març de 2017.
3. En la mateixa disposició es preveu que en el termini d’un mes a partir de
l’endemà que l’Acord sigui aprovat pel Ple del Consell Insular de Mallorca, s’ha
de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears una llista on constin totes
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les persones incloses dins del seu àmbit d’aplicació, en la qual figuri el nom i
llinatges; el número del DNI; el subgrup, el cos o l’escala o el grup i la categoria
professional; el nivell reconegut i el període de serveis previs sobrers, una
vegada computats els que resultin necessaris per accedir al nivell corresponent
de la carrera professional.
4. En aplicació de l’anterior, en data de 04 d’abril de 2017, (BOIB núm. 42, de 08
d’abril de 2017) la presidenta de l’IMAS va dictar resolució per la qual s’aprova
la llista provisional del personal de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials inclòs a
l’àmbit d’aplicació de l’Acord en matèria de carrera professional, i s’atorga un
termini de deu dies des de l’endemà de la seva publicació per presentar
reclamacions, o bé, atès el caràcter voluntari de la carrera professional
horitzontal, per renunciar a la seva participació en el sistema de carrera
professional horitzontal. Aquest termini va acabar el 26 d’abril de 2017.
No consta que la senyora CR presentàs cap al·legació a la resolució esmentada.
5. En data 14 de juny de 2017, (BOIB núm. 74, de 17 de juny de 2017) la
presidenta de l’IMAS va dictar resolució per la qual s’aprova la llista definitiva
del personal de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials inclòs a l’àmbit d’aplicació
de l’Acord en matèria de carrera professional, i s’atorga un termini d'un mes des
de l’endemà de la seva publicació per presentar recurs d'alçada.
6. En data de Registre General d'Entrada de 14 de juliol de 2017, i núm. 22323, la
senyora CR, amb DNI XXX, va presentar recurs d'alçada sol·licitant ser inclosa
en el subgrup professional A2 del llista de carrera professional i modificar la
llista definitiva del personal de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials inclòs a
l’àmbit d’aplicació de l’Acord en matèria de carrera professional
Fonaments de dret
Primer.- El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta
de l’IMAS de data 14 de juny de 2017 (BOIB núm. 74, de 17 de juny de 2017)
per la qual s’aprova la llista definitiva del personal de l’Institut Mallorquí
d’Afers Socials inclòs a l’àmbit d’aplicació de l’Acord en matèria de carrera
professional, i s’atorga un termini d'un mes des de l’endemà de la seva
publicació per presentar recurs d'alçada.
D'acord amb el que es disposa a l'article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de
l'IMAS (BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), contra els actes dictats per
la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es pot interposar recurs
d'alçada davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb
els efectes de la Llei del procediment administratiu comú.
Segon.- Atès el que es disposa a la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, el procediment per
tramitar i resoldre recursos administratius es troba regulat en els articles 112 a
120 i, en concret, en els articles 121 i 122 respecte del recurs d’alçada.
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Atesos els articles de referència el recurs d’alçada interposat en data 14 de juliol
de 2017, contra la Resolució de la presidenta de l'IMAS de data 14 de juny de
2017 (BOIB núm. 74, de 17 de juny de 2017), es va presentar dins del termini i
en la forma escaients.
Tercer.- Mitjançant el present recurs d'alçada, la recurrent, la senyora Caraballo
Ramis, al·lega que, publicada la llista definitiva del personal de l’Institut
Mallorquí d’Afers Socials inclòs a l’àmbit d’aplicació de l’Acord en matèria de
carrera professional, observa que continua enquadrada en el grup C1, i no d'A2,
que d'acord amb la Relació de llocs de Feina amb codi F00700015 la categoria
hauria de ser A2, i sol·licita l'enquadrament en el subgrup professional A2 del
llista de carrera professional i modificar la llista definitiva del personal de
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials inclòs a l’àmbit d’aplicació de l’Acord en
matèria de carrera professional.
Quart.- Comprovat l'expedient de la recurrent, resulta que d'acord amb la
Resolució de la presidenta de l'IMAS, de data 29 de novembre de 2016, de
nomenament de personal funcionari interí, la senyora ACR és personal
funcionari interí, amb la categoria d'Educadora Social, del subgrup C1, adscrit a
la Secció d'Atenció Territorial de Ponent, Servei de Menors i Família, de la
Direcció Insular de Menors i Família.
Cinquè.- D'acord amb la disposició transitòria primera de l'Acord del Ple del
Consell de Mallorca, de dia 9 de març de 2017, d’aprovació de l’acord de la
Mesa General de Negociació Conjunta del Consell de Mallorca, en matèria de
carrera professional, que regula el procediment extraordinari, en relació amb
l'article 5 del mateix acord, el personal serà enquadrat en el nivell que li
correspongui d'acord amb els requisits i mèrits reconeguts a data de 31 de
desembre de 2016.
Que en la data esmentada, i d'acord amb la Resolució de la presidenta de
l'IMAS, de data 29 de novembre de 2016, de nomenament de funcionaria
interina, la recurrent es troba adscrita al subgrup C1 amb la categoria
professional d'Educadora Social.
Sisè.- D'acord amb el que preveu l’article 27.1 del Text consolidat dels Estatut
de l'IMAS (BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), l’òrgan competent per
resoldre el recurs d’alçada és el Consell Executiu del Consell de Mallorca.
Atès tot el que s'ha exposat, i vist l'informe de 3 d'octubre de 2017 del cap del
Servei de Selecció, Provisió i Fomació de l'IMAS, propòs que el Consell
Executiu del Consell de Mallorca adopti els següents
ACORDS
Primer. DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat per la senyora ACR, contra la
Resolució de la presidenta de l’IMAS de data 14 de juny de 2017, publicada al BOIB
núm. 74 de 17 de juny de 2017, per la qual s’aprova la llista definitiva del personal de
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials inclòs a l’àmbit d’aplicació de l’Acord en matèria
de carrera professional.
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Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a la persona interessada.
APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA
INTERPOSAT PEL SR. JAH CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA
DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS DE 14 DE JUNY DE 2017
PER LA QUAL S’APROVA LA LLISTA DEFINITIVA DEL PERSONAL DE L’
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS INCLÒS DINS L’ÀMBIT
D’APLICACIÓ DE L’ACORD EN MATÈRIA
DE CARRERA
PROFESSIONAL.
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets
Socials:
Antecedents de fet

1. En data 19 de gener de 2017, la Mesa General de Negociació Conjunta de
personal funcionari i laboral del Consell de Mallorca i de l’IMAS va aprovar,
per unanimitat, un acord en matèria de carrera professional del personal, de
conformitat amb les prescripcions del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, que aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic (TRLEBEP), el text del qual ha estat signat en data 26 de gener de 2017
per la representació de l’Administració i les organitzacions sindicals que formen
part de la Mesa.
2. En data 9 de març de 2017, el Ple del Consell de Mallorca va aprovar l’Acord de
la Mesa General de Negociació Conjunta de personal funcionari i laboral del
Consell de Mallorca i de l’IMAS en matèria de carrera professional, signat dia
26 de gener de 2017 per la representació de l’Administració i les organitzacions
sindicals que formen part de la Mesa, el qual es va publicar en el BOIB núm. 33,
de 18 de març de 2017.
3. En la mateixa disposició es preveu que en el termini d’un mes a partir de
l’endemà que l’Acord sigui aprovat pel Ple del Consell Insular de Mallorca, s’ha
de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears una llista on constin totes
les persones incloses dins del seu àmbit d’aplicació, en la qual figuri el nom i
llinatges; el número del DNI; el subgrup, el cos o l’escala o el grup i la categoria
professional; el nivell reconegut i el període de serveis previs sobrers, una
vegada computats els que resultin necessaris per accedir al nivell corresponent
de la carrera professional.
4. En aplicació de l’anterior, en data de 04 d’abril de 2017, (BOIB núm. 42, de 08
d’abril de 2017) la presidenta de l’IMAS va dictar resolució per la qual s’aprova
la llista provisional del personal de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials inclòs a
l’àmbit d’aplicació de l’Acord en matèria de carrera professional, i s’atorga un
termini de deu dies des de l’endemà de la seva publicació per presentar
reclamacions, o bé, atès el caràcter voluntari de la carrera professional
horitzontal, per renunciar a la seva participació en el sistema de carrera
professional horitzontal. Aquest termini va acabar el 26 d’abril de 2017.
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No consta que el senyor JAH presentàs cap al·legació contra la resolució
esmentada.
5. En data 14 de juny de 2017, (BOIB núm. 74, de 17 de juny de 2017) la
presidenta de l’IMAS va dictar resolució per la qual s’aprova la llista definitiva
del personal de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials inclòs a l’àmbit d’aplicació
de l’Acord en matèria de carrera professional, i s’atorga un termini d'un mes des
de l’endemà de la seva publicació per presentar recurs d'alçada.
6. En data de Registre General d'Entrada de 23 de juny de 2017, i núm.19549, el
senyor JAH, amb DNI XXX, va presentar recurs d'alçada sol·licitant ser inclòs
en el subgrup professional A2 del llista de carrera professional i modificar la
llista definitiva del personal de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials inclòs a
l’àmbit d’aplicació de l’Acord en matèria de carrera professional.
Fonaments de dret
Primer.- El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta
de l’IMAS de data 14 de juny de 2017 (BOIB núm. 74, de 17 de juny de 2017)
per la qual s’aprova la llista definitiva del personal de l’Institut Mallorquí
d’Afers Socials inclòs a l’àmbit d’aplicació de l’Acord en matèria de carrera
professional, i s’atorga un termini d'un mes des de l’endemà de la seva
publicació per presentar recurs d'alçada.
D'acord amb el que es disposa a l'article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de
l'IMAS (BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), contra els actes dictats per
la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es pot interposar recurs
d'alçada davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb
els efectes de la Llei del procediment administratiu comú.
Segon.- Atès el que es disposa a la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, el procediment per
tramitar i resoldre recursos administratius es troba regulat en els articles 112 a
120 i, en concret, en els articles 121 i 122 respecte del recurs d’alçada.
Atesos els articles de referència el recurs d’alçada interposat en data 23 de juny
de 2017, contra la Resolució de la presidenta de l'IMAS de data 14 de juny de
2017 (BOIB núm. 74, de 17 de juny de 2017), es va presentar dins del termini i
en la forma escaients.
Tercer.- Mitjançant el present recurs d'alçada, el recurrent, el senyor AH,
al·lega que, publicada la llista definitiva del personal de l’Institut Mallorquí
d’Afers Socials inclòs a l’àmbit d’aplicació de l’Acord en matèria de carrera
professional, observa que continua enquadrada en el grup C1, i no d'A2, que
ocupa un lloc de la Relació de Llocs de Treball de feina d'Educador Social, amb
codi F00700015, i sol·licita l'enquadrament en el subgrup professional A2 del
llista de carrera professional i modificar la llista definitiva del personal de
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials inclòs a l’àmbit d’aplicació de l’Acord en
matèria de carrera professional.
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Quart.- Comprovat l'expedient del recurrent, resulta que d'acord amb la
Resolució del president de l'IMAS, de data 22 de desembre de 2006, de
contractació com a personal laboral temporal, el senyor JAH és personal laboral
temporal, amb la categoria d'Educador Social, del subgrup C1, adscrit
actualment a la Secció d'Atenció Territorial de Ponent, de la Direcció Insular de
Menors i Familia.
Cinquè.- D'acord amb la disposició transitòria primera de l'Acord del Ple del
Consell de Mallorca, de dia 9 de març de 2017, d’aprovació de l’acord de la
Mesa General de Negociació Conjunta del Consell de Mallorca, en matèria de
carrera professional, que regula el procediment extraordinari, en relació amb
l'article 5 del mateix acord, el personal serà enquadrat en el nivell que li
correspongui d'acord amb els requisits i mèrits reconeguts a data de 31 de
desembre de 2016.
Que en la data esmentada, i d'acord amb la Resolució de la presidenta de
l'IMAS, de data 22 de desembre de 2006, de contractació laboral temporal, el
recurrent es troba adscrit al subgrup C1 amb la categoria professional
d'Educadora Social.
Sisè.- D'acord amb el que preveu l’article 27.1 del Text consolidat dels Estatut
de l'IMAS (BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), l’òrgan competent per
resoldre el recurs d’alçada és el Consell Executiu del Consell de Mallorca.
Atès tot el que s'ha exposat, i vist l'informe de 9 d'octubre de 2017 del cap del
Servei de Selecció, Provisió i Fomació de l'IMAS, propòs que el Consell
Executiu del Consell de Mallorca adopti els següents
ACORDS
Primer. DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat pel senyor Jorge Alberto Homs,
contra la Resolució de la presidenta de l’IMAS de data 14 de juny de 2017, publicada al
BOIB núm. 74 de 17 de juny de 2017, per la qual s’aprova la llista definitiva del
personal de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials inclòs a l’àmbit d’aplicació de l’Acord
en matèria de carrera professional.
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a la persona interessada.
APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA
INTERPOSAT PEL SRA. RMRQ CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA
PRESIDENTA DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS DE 14 DE
JUNY DE 2017 PER LA QUAL S’APROVA LA LLISTA DEFINITIVA DEL
PERSONAL DE L’ L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS INCLÒS
DINS L’ÀMBIT D’APLICACIÓ DE L’ACORD EN MATÈRIA DE CARRERA
PROFESSIONAL.
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets
Socials:
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Antecedents de fet
a) En data 19 de gener de 2017, la Mesa General de Negociació Conjunta de personal
funcionari i laboral del Consell de Mallorca i de l’IMAS va aprovar, per unanimitat, un
acord en matèria de carrera professional del personal, de conformitat amb les
prescripcions del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TRLEBEP), el text del qual ha
estat signat en data 26 de gener de 2017 per la representació de l’Administració i les
organitzacions sindicals que formen part de la Mesa.
b) En data 9 de març de 2017, el Ple del Consell de Mallorca va aprovar l’Acord de la
Mesa General de Negociació Conjunta de personal funcionari i laboral del Consell de
Mallorca i de l’IMAS en matèria de carrera professional, signat el dia 26 de gener de
2017 per la representació de l’Administració i les organitzacions sindicals que formen
part de la Mesa, el qual es va publicar en el BOIB núm. 33, de 18 de març de 2017.
c) En la mateixa disposició es preveu que en el termini d’un mes a partir de l’endemà
que l’Acord sigui aprovat pel Ple del Consell Insular de Mallorca, s’ha de publicar en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears una llista on constin totes les persones incloses dins
del seu àmbit d’aplicació, en la qual figuri el nom i llinatges; el número del DNI; el
subgrup, el cos o l’escala o el grup i la categoria professional; el nivell reconegut i el
període de serveis previs sobrers, una vegada computats els que resultin necessaris per
accedir al nivell corresponent de la carrera professional.
d) En aplicació de l’anterior, en data de 4 d’abril de 2017, (BOIB núm. 42, de 8 d’abril
de 2017) la presidenta de l’IMAS va dictar resolució per la qual s’aprova la llista
provisional del personal de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials inclòs a l’àmbit
d’aplicació de l'Acord, de 9 de març de 2017 del Ple del Consell de Mallorca, en
matèria de carrera professional, i s’atorga un termini de deu dies hàbils comptadors des
de l’endemà de la seva publicació per presentar reclamacions, o bé, atès el caràcter
voluntari de la carrera professional horitzontal, per renunciar a la seva participació en el
sistema de carrera professional horitzontal. Aquest termini acabà el 26 d’abril de 2017.
e) El 12 d'abril de 2017, amb núm. de registre d'entrada 11477, i el 26 d'abril de 2017,
amb núm. de registre d'entrada 12501, la senyora RMRQ amb DNI XXX, va presentar
sengles escrits d'al·legacions a la llista provisional esmentada, sol·licitant que se li
reconeguessin els 72 dies treballats a GESMA i se li assignés un nivell II de carrera
professional. A aquests efectes, va presentar un certificat de Serveis Previs.
f) En data 13 de juny de 2017 la presidenta de l'IMAS va resoldre desestimar les
al·legacions presentades per la Sra. R a la llista provisional, atès que els períodes que
consten en el certificat de Serveis Previs del Govern de les Illes Balears, IB-SALUT
(GESMA), del 17/02/2007 al 20/04/2007 i del 21/04/2007 al 16/08/2007, ja s'havien
computat pel càlcul de la carrera professional (enquadrament inicial de nivell) quan es
varen confeccionar les llistes provisionals.
g) En data 14 de juny de 2017 (BOIB núm. 74, de 17 de juny de 2017) la presidenta de
l’IMAS va dictar resolució per la qual s’aprova la llista definitiva del personal de
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l’Institut Mallorquí d’Afers Socials inclòs a l’àmbit d’aplicació de l’Acord en matèria
de carrera professional, i s’atorga un termini d'un mes des de l’endemà de la seva
publicació per interposar recurs d'alçada. Aquest termini va acabar el 17 de juliol de
2017.
h) En data 3 de juliol de 2017, amb núm. de registre d'entrada 20504, la senyora Rosa
RMRQ, amb DNI XXX, va interposar recurs d'alçada sol·licitant el reconeixement de
72 dies de treball a GESMA a efectes del còmput de carrera professional (enquadrament
inicial de nivell).
Fonaments de dret
1. El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de l’IMAS, de
data 14 de juny de 2017, per la qual s’aprova la llista definitiva del personal de l’Institut
Mallorquí d’Afers Socials inclòs a l’àmbit d’aplicació de l’Acord en matèria de carrera
professional.
D'acord amb el que es disposa a l'article 27.1 del Text consolidat dels Estatuts de
l'IMAS (BOIB núm. 140 de 5 de novembre de 2016), contra els actes dictats per la
Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es pot interposar recurs d'alçada
davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb els efectes
prevists a la Llei del procediment administratiu comú.
2. Atès el que es disposa a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, el procediment per tramitar i resoldre recursos
administratius es troba regulat en els articles 112 a 120 i, en concret, en els articles 121 i
122 respecte del recurs d’alçada.
Atesos els articles de referència, el recurs d’alçada interposat en data 3 de juliol de 2017
contra la resolució de la presidenta de l'IMAS de 14 de juny de 2017 es va presentar
dins del termini i en la forma escaients.
3. Mitjançant aquest recurs d'alçada, la persona interessada sol·licita el reconeixement
de 72 dies de treball a GESMA a efectes del còmput de carrera professional.
4. En data 13 de juny de 2017 la presidenta de l'IMAS havia resolt desestimar les
al·legacions presentades per la Sra. R a la llista provisional esmentada a la lletra d) dels
Antecedents de fet, atès que els períodes que consten en el certificat de Serveis Previs
del Govern de les Illes Baleats, IB-SALUT (GESMA), del 17/02/2007 al 20/04/2007 i
del 21/04/2007 al 16/08/2007, ja s'havien computat pel càlcul de la carrera professional
quan es varen confeccionar les llistes provisionals.
6. Vist allò que disposa l’article 27.1 del Text consolidat dels Estatuts de l'IMAS (BOIB
núm. 140 de 5 de novembre de 2016), l’òrgan competent per resoldre el recurs d’alçada
és el Consell Executiu del Consell de Mallorca.
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Atès tot el que s'ha exposat, i vist l'informe de 2 d'octubre de 2017 del cap del Servei de
Selecció, Provisió i Formació de l'IMAS, propòs que el Consell Executiu del Consell de
Mallorca adopti els següents
ACORDS
Primer. DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat per la senyora RMRQ, amb DNI
XXX, el 3 de juliol de 2017, contra la resolució de la presidenta de l'IMAS de 14 de
juny de 2017 per la qual s'aprova la llista definitiva del personal de l'Institut Mallorquí
d'Afers Socials inclòs a l'àmbit d'aplicació de l'Acord en matèria de carrera professional.
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a la persona interessada.
APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA
INTERPOSAT PEL SRA. MVO CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA
PRESIDENTA DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS DE 14 DE
JUNY DE 2017 PER LA QUAL S’APROVA LA LLISTA DEFINITIVA DEL
PERSONAL DE L’ L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS INCLÒS
DINS L’ÀMBIT D’APLICACIÓ DE L’ACORD EN MATÈRIA DE CARRERA
PROFESSIONAL.
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets
Socials:
Antecedents de fet
a. En data 19 de gener de 2017, la Mesa General de Negociació Conjunta de
personal funcionari i laboral del Consell de Mallorca i de l’IMAS va aprovar,
per unanimitat, un acord en matèria de carrera professional del personal, de
conformitat amb les prescripcions del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, que aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic (TRLEBEP), el text del qual ha estat signat en data 26 de gener de 2017
per la representació de l’Administració i les organitzacions sindicals que formen
part de la Mesa.
b. En data 9 de març de 2017, el Ple del Consell de Mallorca va aprovar l’Acord de
la Mesa General de Negociació Conjunta de personal funcionari i laboral del
Consell de Mallorca i de l’IMAS en matèria de carrera professional, signat dia
26 de gener de 2017 per la representació de l’Administració i les organitzacions
sindicals que formen part de la Mesa, el qual es va publicar en el BOIB núm. 33,
de 18 de març de 2017.
c. En la mateixa disposició es preveu que en el termini d’un mes a partir de
l’endemà que l’Acord sigui aprovat pel Ple del Consell Insular de Mallorca, s’ha
de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears una llista on constin totes
les persones incloses dins del seu àmbit d’aplicació, en la qual figurin el nom i
llinatges; el número del DNI; el subgrup, el cos o l’escala o el grup i la categoria
professional; el nivell reconegut i el període de serveis previs sobrers, una
vegada computats els que resultin necessaris per accedir al nivell corresponent
de la carrera professional.
61

d. En aplicació de l’anterior, en data de 4 d’abril de 2017, (BOIB núm. 42, de 8
d’abril de 2017) la presidenta de l’IMAS va dictar resolució per la qual s’aprova
la llista provisional del personal de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials inclòs a
l’àmbit d’aplicació de l’Acord en matèria de carrera professional, i s’atorga un
termini de deu dies des de l’endemà de la seva publicació per presentar
reclamacions, o bé, atès el caràcter voluntari de la carrera professional
horitzontal, per renunciar a la seva participació en el sistema de carrera
professional horitzontal. Aquest termini acabà el 26 d’abril de 2017.
A la llista provisional consta la senyora MVO, amb DNI XXX, en el
grup/subgrup A2, Nivell I, dies sobrants 830.
La Sra. Vidal no va presentar al·legacions a la llista provisional.
e. En data 14 de juny de 2017, (BOIB núm. 74, de 17 de juny de 2017) la
presidenta de l’IMAS va dictar resolució per la qual s’aprova la llista definitiva
del personal de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials inclòs a l’àmbit d’aplicació
de l’Acord en matèria de carrera professional, i s’atorga un termini d'un mes des
de l’endemà de la seva publicació per presentar recurs d'alçada. Aquest termini
va acabar el 17 de juliol de 2017.
A la llista definitiva consta la senyora MVO, amb DNI XXX, en el grup/subgrup
A2, Nivell I, dies sobrants 830.
f. El 23 de juny de 2017, amb registre d'entrada a l'IMAS núm. 19438, la Sra.
Vidal va presentar sol·licitud en la qual exposa: «Que una vegada revisats els
meus anys de treball he comprovat que només estic cobrant els triennis
corresponents de DUI de l'IMAS. Aport document acreditatiu de la feina d'Aux.
Inf. de l'IBSALUT de l'any 1993 fins al gener 2007, deman cobrar els triennis
corresponents a tota la meva vida laboral» i, sol·licita «L'abonament dels
triennis corresponents. Aport documentació. (Estic pendent d'aportar l'Annex 1
Serveis Previs)».
g. El 5 de juliol de 2017, amb registre d'entrada a l'IMAS núm. 20906, la Sra. V va
presentar una sol·licitud en la qual exposa que: «Aport Annex I de Serveis
previs per reconeixement d'antiguitat d'Aux. Inf. per efectes de triennis» i,
sol·licita «Que siguin reconeguts els triennis a efectes econòmics».
h. El 10 de juliol de 2017 la presidenta de l'IMAS va resoldre reconèixer el temps
de serveis previs per al còmput de triennis a la Sra. V.
i. Amb data 17 de juliol de 2017, amb núm de registre d'entrada 22478, la senyora
V, amb DNI XXX, va presentar recurs d'alçada sol·licitant el reconeixement de
la carrera professional per considerar el treball desenvolupat a l'IBSALUT
computable a aquests efectes.
Fonaments de dret
1. El recurs d’alçada es va interposar contra la resolució de la presidenta de
l’IMAS de 14 de juny de 2017 per la qual s'aprova la llista definitiva del
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personal de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials inclòs a l'àmbit d'aplicació de
l'Acord en matèria de carrera professional.
D'acord amb el que es disposa a l'article 27.1 del Text consolidat dels Estatuts de
l'IMAS (BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), contra els actes dictats per
la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es pot interposar recurs
d'alçada davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb
els efectes que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
2. Segons el que es disposa a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, el procediment per
tramitar i resoldre recursos administratius es troba regulat en els articles 112 a
120 i, en concret, en els articles 121 i 122 respecte del recurs d’alçada.
Atesos els articles esmentats, el recurs d’alçada interposat en data 17 de juliol de
2017, contra la resolució de 14 de juny de 2017, es va presentar dins del termini
previst i en la forma escaient.
3. Mitjançant el recurs d'alçada, la persona interessada sol·licita el reconeixent de
la carrera professional per considerar el treball desenvolupat a l'IBSALUT
computable a aquests efectes.
4. La disposició transitòria primera de l'Acord del Ple del Consell de Mallorca, de
dia 9 de març de 2017, d'aprovació de l'acord de la Mesa General de Negociació
Conjunta del Consell de Mallorca, en matèria de carrera professional, preveu un
període transitori —que té per finalitat l’enquadrament inicial de nivell— amb
caràcter extraordinari al qual pot optar, per una sola vegada, el personal inclòs
en el punt 2 de l’Acord. Fora d’aquest període d’implantació, només poden
desenvolupar la seva carrera professional horitzontal en el model ordinari.
Durant aquesta fase extraordinària, el personal serà classificat en el nivell que li
correspongui tenint en compte únicament i exclusivament el temps de serveis prestats
amb independència del cos, grup o escala, o en qualsevol grup professional laboral.
Els requisits i els mèrits que s’hagin de tenir en compte en aquesta fase extraordinària
d’implantació s’han d’entendre referits a 31 de desembre de 2016.
5. A la llista provisional consta la senyora MVO, amb DNI XXX, en el
grup/subgrup A2, Nivell I, dies sobrants 830.
6. La Sra. Vidal no va presentar al·legacions a la llista provisional.
7. A la llista definitiva consta la senyora MVO, amb DNI XXX, en el grup/subgrup
A2, Nivell I, dies sobrants 830.
8. El temps de serveis prestats que constava al Registre de Personal de l'IMAS
referits a data 31 de desembre de 2016 era de cinc anys (Nivell I) i 830 dies
sobrants.
9. D'acord amb el que preveu l’article 27.1 del Text consolidat dels Estatuts de
l'IMAS (BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), l’òrgan competent per
resoldre el recurs d’alçada és el Consell Executiu del Consell de Mallorca.
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Atès tot el que s'ha exposat, i vist l'informe de 2 d'octubre de 2017 del cap del
Servei de Selecció, Provisió i Formació de l'IMAS, propòs que el Consell
Executiu del Consell de Mallorca adopti els següents
ACORDS
Primer. DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat per la senyora MVO, amb DNI
XXX, el 17 de juliol de 2017, contra la resolució de la presidenta de l'IMAS de 17 de
juny de 2017 per la qual s'aprova la llista definitiva del personal de l'Institut Mallorquí
d'Afers Socials inclòs a l'àmbit d'aplicació de l'Acord en matèria de carrera professional.
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a la persona interessada.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ RELATIVA AL RECURS D’ALÇADA
INTERPOSAT PER LA SRA. OTB AMB NIE XXX CONTRA LA RESOLUCIÓ
DE LA PRESIDÈNCIA DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS DE
DIA 6 DE JULIOL DE 2017 PER LA QUAL SE LI DENEGA LA PRESTACIÓ
ECONÒMICA DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ.
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets
Socials:
ANTECEDENTS
1. En data 6 de juliol de 2017 la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
(IMAS) va resoldre denegar la concessió de la prestació econòmica de la Renda Mínima
d'Inserció a la Sra. OTB amb NIE XXX d'acord amb el Decret 117/2001, de 28 de
setembre, pel qual es regula la Renda Mínima d'Inserció (RMI), en concret amb
l'establert a l'article 6E «El nucli familiar disposa d'ingressos superiors al barem de la
prestació de la renda mínima d'Inserció» d'acord amb l'acta de la Comissió Avaluadora
de la RMI de dia 21 de juny de 2017.
2. El 23 d'agost de 2017 la Sra. B, (núm. entrada 25636 del Registre general del Consell
de Mallorca) ha presentat un recurs d'alçada contra la resolució de la presidenta de
l'IMAS de data 6 de juliol de 2017 en el qual exposa que no està d'acord amb la
denegació de la RMI.
3. En data 4 de setembre de 2017 des de la Secció de Prestacions s'emet ofici de trasllat
cap al Servei Jurídic Administratiu amb els antecedents i l'expedient Sra. B juntament
amb el recurs d'alçada.
FONAMENTS JURÍDICS
1. La Comissió Tècnica de la RMI considera que la pensió de jubilació de la sol·licitant,
junt amb els ingressos del seu germà, formen una unitat familiar conjunta. Es valora
l'empadronament, que determina la seva unitat familiar, i la nòmina del seu germà
(1.988,58 €), així com la declaració de la pensió de jubilació de la República de
Veneçuela que té aprovada. Així mateix, segons consta en el seu expedient disposa
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d'una pensió de jubilació a càrrec del Govern espanyol de 170,29 €, amb una deducció
per ingressos indeguts de 26,07 €. Per tant els ingressos totals d'aquesta unitat familiar
son de dos mil cent cinquanta-vuit euros amb vuitanta-set cèntims (2.158,87 €).
2. D'acord amb l'article 6.E del Decret 117/2001, de 28 de setembre, pel qual es regula
la renda mínima d'Inserció (RMI), un dels requisits per tenir dret a la prestació de la
Renda Mínima d'Inserció és:
«...
E.- Que el nucli familiar no disposi (per qualsevol concepte, inclosos els
generats per qualsevol bé immoble o moble) dels mitjans econòmics
necessaris per atendre les necessitats bàsiques. Es consideren en aquesta
situació les persones individuals o els nuclis familiars que en el moment de la
presentació de la sol·licitud tenguin ingressos inferiors al barem de la prestació
de la renda mínima d’inserció.
...»
L'article 8.2 del Decret esmentat estableix:
«...
2 Es considera unitat familiar el conjunt format per dos o més nuclis familiars, o
bé per un nucli familiar i una o més llars unipersonals, que conviuen al mateix
domicili i que es troben parentats per consanguinitat fins al quart grau i per
afinitat fins al segon grau.
...»
L'article 9 paràgraf 4:
«...
Quan la persona sol·licitant sigui membre d’un nucli familiar, que convisqui en
una unitat familiar més àmplia, el conjunt de la unitat familiar en cap cas
podrà acumular entre els recursos propis i els que els correspondria de
l’aplicació del barem de la renda mínima d’inserció una quantia superior al
doble del barem corresponent al nucli familiar sol·licitant.
...»
3. La prestació econòmica mínima de la renda mínima d'inserció per a l'any 2017
s'estableix en quatre-cents trenta euros amb trenta-sis cèntims mensuals (430,36 €/mes)
d'acord amb la resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 5 de gener
de 2107 per la qual s'actualitzen les quanties de la prestació econòmica de la renda
mínima d'inserció (BOIB núm. 8 de 19 de gener de 2017)
Per tant en el cas de la Sra. B, els ingressos de la unitat familiar (2.158,87 €) superen el
barem de la prestació de la renda mínima d'Inserció.
4. Atès el que es disposa a la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, el procediment per tramitar i
resoldre recursos administratius es troba regulat en els articles 112 a 120 i, en concret,
en els articles 121 i 122 respecte del recurs d’alçada. Atesos els articles de referència el
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recurs d’alçada interposat per la Sra. B es va presentar dins del termini i en la forma
escaients.
5. D'acord amb el que estableix l'article 27.1 del Text consolidat dels Estatuts de l'IMAS
aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de data 13 d'octubre de 2016 (BOIB núm. 140,
de 5 de novembre de 2016) contra els actes dictats per la Presidència de l'Institut es pot
interposar recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el
termini i amb els efectes de l'article 122 de la Llei del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
PROPÒS:
Que el Consell Executiu adopti l' acord següent:
Primer. Desestimar el recurs d'alçada interposat en data 23 d'agost de 2017 per la Sra.
OTB amb NIE XXX, contra la resolució de la presidènciade l'IMAS de dia 6 de juliol
de 2017 per la qual s'acordà denegar a la Sra. B la prestació econòmica de la Renda
Mínima d'Inserció, d'acord amb l'article 6.E i 9 del Decret 117/2001, de 28 de setembre,
pel qual es regula la renda mínima d'Inserció.
Segon. Notificar l’acord de desestimació a les persona interessada.
PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LES
SUBVENCIONS ECONÒMIQUES PER DONAR SUPORT ALS SERVEIS
MUNICIPALS D’INFORMACIÓ TURÍSTICA PER A L’ANY 2017
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu d’Economia i Hisenda:
El conseller executiu d’Economia i Hisenda, d’acord amb les competències que li han
estat atribuïdes pel Decret d’organització del Consell de Mallorca i el Reglament
orgànic de la Corporació, proposa al Consell Executiu l’adopció de l’Acord següent:
BDNS (Identif): 349295 (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index)
Antecedents
1. La present convocatòria esta prevista dins el marc del Pla estratègic de subvencions
del Consell de Mallorca per a l’exercici 2017 (aprovat per Acord del Consell Executiu
de 16.11.2016, text consolidat de 15.02.2017 BOIB, núm.24, de 25.02.2017) i dins les
competències que té atribuïdes el Departament d’Economia i Hisenda, en matèria
d’informació turística i suport a les oficines locals d’informació turística, d’acord amb
el que disposa l’article 5, lletra f) del Decret d’organització del Consell de Mallorca, de
dia 9 de juny de 2017 (BOIB núm. 73 de dia 15 de juny de 2017), modificat pels
Decrets de Presidència de 20 de juny (BOIB núm. 77, de 24 de juny de 2017) i 24 de
juliol de 2017 (BOIB núm. 92, de 29 de juliol de 2017), en el marc de la Llei 9/1993, de
1 de desembre, d’atribució de competències als Consells Insulars en matèria
d’informació turística (BOCAIB núm. 155 de dia 23 de desembre de 1993).
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2. El Reglament orgànic del Consell de Mallorca (BOIB núm. 102, de dia 25 d’agost de
2001) a l’article 28.f), juntament amb la base 23.4 d’execució del pressupost de
despeses vigent del Consell de Mallorca, disposen que entre les atribucions del Consell
Executiu estan entre d’altres Aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes o
subvencions a particulars o entitats públiques i privades, de quantia superior a dos-cents
cinquanta mil euros (250.000,00€).
3. Aquesta convocatòria de subvencions, va ser aprovada per Acord del Consell
Executiu de 24 de maig de 2017 i l’extracte de l’Acord va ser publicat al BOIB núm.
69, de 6 de juny de 2017 per conducte de la Base de Dades Nacional de Subvencions.
4. El dia 4 d’octubre de 2017 el secretari tècnic d’Economia i Hisenda, com a òrgan
instructor de la convocatòria, va informar que els beneficiaris proposats compleixen
amb els requisits establerts a la convocatòria per poder accedir les subvencions que ens
ocupen.
5. El dia 6 d’octubre de 2017 es va reunir el Servei de Turisme per analitzar si els
projectes de les sol·licituds s’ajustaven a l’objecte i requisits establerts a la convocatòria
de la subvenció. Del resultat de l’avaluació efectuada en aquesta reunió pel Servei de
Turisme, es fonamenta la proposta d’acord de concessió de les subvencions.
6. En data 10 d’octubre de 2017 la TAG de Turisme, va emetre informe jurídic
favorable sobre la proposta d’aprovació de la concessió de les subvencions.
7. La Intervenció General el dia 27 d’octubre de 2017 va fiscalitzar de conformitat la
proposta d’aprovació de la concessió de les presents subvencions.
Fonaments de dret
1. El Departament d’Economia i Hisenda té atribuïdes les competències relatives a
informació turística i suport a oficines locals d’informació turística, d’acord amb el que
disposa l’article 5 f) del Decret de la Presidència del Consell de 9 de juny de 2017 pel
qual es determina l’organització del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 73, de 15
de juny).
2. El Reglament orgànic del Consell de Mallorca (BOIB núm. 102, de dia 25 d’agost de
2001) a l’article 28.f), juntament amb la base 23.4 d’execució del pressupost de
despeses vigent del Consell de Mallorca, disposen que entre les atribucions del Consell
Executiu estan entre d’altres Aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes o
subvencions a particulars o entitats públiques i privades, de quantia superior a dos-cents
cinquanta mil euros (250.000,00€). Dels preceptes esmentats es determina que el
Consell Executiu, és el competent per aprovar la concessió d’aquestes subvencions i per
disposar la corresponent despesa que se’n deriva.
3. Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de
febrer de 2017) que n’estableix les bases reguladores.
4. La convocatòria s’adequa a les bases 33, 34 i 35 de les d’execució del pressupost de
despeses del Consell de Mallorca pel 2017, relatives a la regulació de la percepció i la
justificació de les subvencions.
5. El punt 13 de la convocatòria fixa com a obligació dels beneficiaris acreditar, abans
de dictar-ne la proposta d’acord de concessió de la subvenció, que està al corrent
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d’obligacions tributàries amb l’Estat i amb el Consell Insular de Mallorca i els
organismes autònoms que en depenen, i de les obligacions amb la Seguretat Social.
6. El punt 4 de la convocatòria determina que el procediment per concedir les
subvencions s’ha de fer mitjançant concurrència no competitiva de totes les sol·licituds
que compleixin els requisits exigits, en virtut del qual la prelació de la concessió de les
subvencions vendrà donada per l’ordre de número d’entrada al registre que s’adquireix
en el moment de la presentació de la sol·licitud, sempre i quan l’expedient s’hagi
complimentat correctament i vagi acompanyat dels documents preceptius, fins exhaurir
el total del crèdit assignat.
7. El punt 9 de la convocatòria determina que s’adjuntarà un informe del secretari
tècnic fent constar que de la informació obrant en l’expedient es desprèn que els
beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per ser beneficiaris de la subvenció.
8. La proposta d’acord de concessió de l’òrgan instructor s’ajusta el previst en el punt 9
de la convocatòria, atès que inclou les sol·licituds admeses, amb el detall del pressupost
subvencionable i la subvenció concedida (Annex I).
Per tot això, en ús de les atribucions conferides en l’article 28.f) del Reglament orgànic
del Consell de Mallorca s’adopta el següent,
ACORD
1. CONCEDIR les subvencions econòmiques per donar suport als serveis municipals
d’informació turística per a l’any 2017, dirigida als ajuntaments de Mallorca amb
població inferior als 50.000 habitants i a les mancomunitats de Mallorca, als
beneficiaris que es relacionen a l’ANNEX I que s’adjunta per les quantitats que hi
consten.
2. DISPOSAR una despesa total de 270.819,83€ (dos-cents setanta mil vuit-cents denou
euros amb vuitanta-tres cèntims) a favor dels beneficiaris de la línia 1 i línia 2, que es
relacionen a l’Annex I que s’adjunta, per les quanties que hi figuren, amb càrrec a les
aplicacions pressupostaries següents:
a. Línia 1: la quantia de 187.548,39€ a l’aplicació pressupostaria 70.43210.46200
denominada “Ajuntaments ajudes informació turística”.
b. Línia 2: la quantia de 83.271,44€ a l’aplicació pressupostaria 70.43210.76200
denominada “Transferències ajuntaments informació turística”.
3. ALLIBERAR les quanties següents:
a) La quantia de: 37.451,61€ de l’aplicació pressupostaria 70.43210.46200
denominada “Ajuntaments ajudes informació turística”, i que reverteixi a
l’aplicació.
b) La quantia de: 25.000,00€ de l’aplicació pressupostaria 70.43210.46300
denominada “Transferències mancomunitats informació turística”, i que reverteixi
a l’aplicació.
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c) La quantia de: 66.728,56€ de l’aplicació pressupostaria 70.43210.76200
denominada “Transferències ajuntaments informació turística” i que reverteixi a
l’aplicació.
El que implica:
a) Anul·lació parcial de l’A núm. 220170024593 de l’aplicació pressupostaria
70.43210.46200, per import de 37.451,61€
b) Anul·lació de l’A núm. 220170024592
70.43210.46300, per import de 25.000,00€

de

l’aplicació

pressupostaria

c) Anul·lació parcial de l’A núm. 220170024591 de l’aplicació pressupostaria
70.43210.76200, per import de 66.728,56€
4. ORDENAR la publicació d’aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i
que es comuniqui a la Base de Dades Nacional de Subvencions.
5. INFORMAR als interessats del següent:
Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs
d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta
notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o
davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan
competent per resoldre’l.
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs
contenciós administratiu davant (el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
correspongui o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears), en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre
la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs d’alçada.
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu
interposar el recurs contenciós administratiu davant (el Jutjat Contenciós Administratiu
de Palma que correspongui o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears), en el termini de sis mesos, comptadors a partir de
l’endemà de la desestimació presumpta.
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

69

ANNEX I
LÍNIA 1
TUR-34/2017
Nº EXP
TUR-35/2017
TUR-01/2017
TUR-37/2017
TUR-02/2017
TUR-38/2017
TUR-03/2017
TUR-40/2017
TUR-05/2017
TUR-41/2017
TUR-06/2017
TUR-42/2017
TUR-07/2017

SANTANY
SANTA
ENTITAT
MARGALIDA
VILAFRANCA
DE
BONANY
FORNALUTX
ALCÚDIA
SELVA
LLORET
BANYALBUFAR DE
VISTALEGRE
POLLENÇA
INCA
ALARÓ
SINEU
MONTUÏRI
ALGAIDA

P0705700C
DNI/CIF
P0705500G
P0706500F
P0702500J
P0700300G
P0705800A
P0700700H
P0702800D
P0704200E
P0702700F
P0700100A
P0706000G
P0703800C
TOTAL
P0700400E

TUR-09/2017

Línia 1

20.234,95
€
PRESSUPOST
PROJECTE
5.965,30 €
2.014,65 €
4.235,00 €
13.681,22 €
253,49 €
5.965,30 €
5.680,92 €
4.901,71 €
14.976,00 €
10.921,46 €
8.200,17 €
1.464,10 €
214.243,81 €
653,40 €

TUR-10/2017

SANTA EUGÈNIA

P0705300B

Línia 1

7.579,00 €

TUR-11/2017

VALLDEMOSSA

P0706300A

Línia 1

1.606,88 €

TUR-12/2017

CAMPANET

P0701220H

Línia 1

5.281,65 €

TUR-13/2017

SA POBLA

P0704400A

Línia 1

7.986,00 €

TUR-14/2017

ARTÀ

P0700600J

Línia 1

TUR-15/2017

BUNYOLA

P0701000B

Línia 1

TUR-18/2017

LLUCMAJOR

P0703100H

Línia 1

TUR-20/2017

SON SERVERA

P0706200C

Línia 1

TUR-21/2017

P0700800F

Línia 1

TUR-22/2017

BINISSALEM
SANT
LLORENÇ
DES CARDASSAR

P0705100F

Línia 1

TUR-23/2017

MANACOR

P0703300D

Línia 1

TUR-24/2017

LLOSETA

P0702900B

Línia 1

9.940,15 €

TUR-28/2017

MARRATXI

P0703600G

Línia 1

8.445,80 €

TUR-29/2017

MURO

P0703900A

Línia 1

1.381,94 €

Línia 1

Promoció i informació turística del terme de
Santanyí
DESCRIPCIÓ ACT SUBVENCIONADA
www.canpicafot.es
Informació turística de Vilafrnaca de
Bonany
Video promocional del municipi
Manteniment
pàgina
web turística
Material turístic
informatiu
Alcúdia de Selva
iAplicació
promoció Iguia
Jornades
de turisme
sostenible
turística
multilingüe
de
Banyalbufar per SMA
Promoció turística municipal
Fulletó de
platges
i nàuticaturístics i culturals
50,000
unitats
de mapes
del municipi d'Inca
Guia turística d'Alaró
Fulletons informatius Sineu
Informació turística Montuïri

10.000,00
€
PRESSUPOST
SOL·LICITAT
5.965,30 €
2.014,65 €
4.235,00 €
10.000,00 €
253,49 €
5.965,30 €
5.680,92 €
4.901,71 €
10.000,00 €
10.000,00 €
8.200,17 €
1.464,10 €
189.556,98 €
653,40 €

10.000,00
€
PRESSUPOST
CONCEDIT
5.965,30 €
2.014,65 €
4.235,00 €
10.000,00 €
253,49 €
5.965,30 €
5.680,92 €
4.901,71 €
10.000,00 €
10.000,00 €
7.988,42 €
1.464,10 €
187.548,39€
653,40 €

7.579,00 €

7.579,00 €

1.606,88 €

1.606,88 €

5.281,65 €

5.281,65 €

7.986,00 €

7.986,00 €

2.328,04 €

Difussió dels valors turístics Sa Pobla 2017
Reedició de la guia "Racons d'Artà amb
encant d'informació local d'interés turístic"

2.328,04 €

2.328,04 €

2.967,88 €

Promoció turística de Bunyola

2.967,88 €

2.744,04 €

14.189,75 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

Promoció turística Llucmajor
Reimpressió de guies temàtiques destinació
Cala Millor

10.000,00 €

10.000,00 €

980,44 €

Fulletons enoturisme

980,44 €

980,44 €

9.994,46 €

Promoció de senderisme i el cicloturisme

9.994,46 €

9.994,46 €

10.683,45 €

Material d'informació turística * Manacor

10.000,00 €

10.000,00 €

Suport a la promoció turística de Lloseta
Campanya
promocional
per
a
la
dinamització turística de Marratxi

9.940,15 €

8.367,15 €

8.445,80 €

8.445,80 €

1.381,94 €

1.381,94 €

9.619,50 €

Foment turístic local
Promoció
rutes
Capdepera

9.619,50 €

9.619,50 €

visitalgaida2017
Projecte turístic per a la elaboració de
material turístic 2016
Impressió mapes informació turística
Impressió de guies Esglèsia de Sant Miquel
de Campanet

cicloturístiques

a

TUR-31/2017

CAPDEPERA

TUR-32/2017

ESTELLENCS

P0702100I

Línia 1

9.946,20 €

Informació i promoció turística 2017

9.946,20 €

9.946,20 €

TUR-33/2017

PETRA

P0704100G

Línia 1

2.165,00 €

Panells informatius turisme 2017

2.165,00 €

2.165,00 €

70

P0701400D

Línia 1
LÍNIA
Línia 1
Línia 1
Línia 1
Línia 1
Línia 1
Línia 1
Línia 1
Línia 1
Línia 1
Línia 1
Línia 1
Línia 1

LÍNIA 2

Nº EXP

ENTITAT

DNI/CIF

LÍNIA

PRESSUPOST
PROJECTE

DESCRIPCIÓ
SUBVENCIONADA

TUR-04/2017

POLLENÇA

P0704200E

Línia 2

15.102,80 €

Millora OIT Port de Pollença

15.000,00 €

15.000,00 €

TUR-08/2017

VALLDEMOSSA

P0706300A

Línia 2

885,20 €

885,20 €

638,90 €

TUR-16/2017

BUNYOLA

P0701000B

Línia 2

4.227,73 €

Embelliment Oficina de Turisme
Oficina d'informació turística
Bunyola

4.227,73 €

4.227,73 €

TUR-17/2017

ALCÚDIA

P0700300G

Línia 2

11.107,55 €

Mobiliari i senyalització OIT d'Alcúdia

11.107,55 €

10.707,04 €

TUR-19/2017

P0700100A

Línia 2

3.987,99 €

3.987,99 €

P0705600E

Línia 2

12.301,67 €

12.301,67 €

11.919,70 €

TUR-26/2017

FELANITX

P0702200G

Línia 2

25.153,48 €

15.000,00 €

15.000,00 €

TUR-27/2017

MANACOR

P0703300D

Línia 2

7.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

TUR-30/2017

CAPDEPERA

P0701400D

Línia 2

7.881,94 €

Creació punt d'informació turística
Adequació i millora imatge O.I.T. Ca
s'Apotecari 2017
Remodelació O.I.T. del municipi de
Felanitx
Millora de la senyalització i imatge
exterior OMIT * Manacor
Projecte millora oficines de turisme de
Capdepera any 2017

3.987,99 €

TUR-25/2017

ALARÓ
SANTA
CAMÍ

7.881,94 €

7.881,94 €

TUR-36/2017

SANTA MARGALIDA

P0705500G

Línia 2

1.706,10 €

1.706,10 €

1.706,10 €

TUR-39/2017

SELVA

P0705800A

Línia 2

5.987,94 €

MARIA

DEL

TOTAL

71

95.342,40 €

ACT

a

Mobiliari oficina turística
Inici d'equipament d'una O.I.T. a
Selva

PRESSUPOST
SOL·LICITAT

PRESSUPOST
CONCEDIT

5.987,94 €

5.202.04 €

85.086,12 €

83.271,44 €

